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 مقدمه متن دیجتال

تغییـر « حزب زحمتکشان ویتنام»كه بعدا به « حزب كمونیست ویتنام» چهتاریخ
های ارزشمندی برای تمامی انقالبیون جهان و بخصوص كشورهای درس نام داد

در بر دارد. این حزب تحت رهبری  های پوشالیتحت سلطه امپریالیزم و حکومت
های بزرگی را در دامـان  پـرورد داده، كمونیست هوشی مینخردمندانه رفیق 

 و شکوفایی سوق داد. تحت شرایط خونین خلق ویتنام را به سوی پیروزی 

علیـه تجـاوز امپریـالیزم جاپـان، حزب زحمتکشان ویتنام طی مبارزات درخشـان 
ها ایـن قـدرت به تمام قهرمانیآن كشور را بسیج نموده با  خلق امریکافرانسه و 

های ویتنام در برابـر جنـگ ایستادگی و مقاومت كمونیست. داد شکست عبرتناك
تـر از تمـام دوران ، كه بسی بی ادو غالمان داخلی امریکانابرابر و جنایتکارانه 

های مده  و مواد كشنده كیمیاوی كشور بمبجنگ دوم جهانی بر سر خلق آن
نبـرد رود. طـی ایـن ، از صفحات زرین تاریخ قرن بیسـتم بـه شـمار مـیندریخت

 امریکایینیروهای اشغالگر  حزب پیشرو شانلوای تحت  كشورخلق آنافسانوی، 
رافکندگی و افتضاح از خاك كشور شان بیرون راندند كه تا امروز كـابوس را با س

 سفید را نآرام نگهمیدارد.ن كاخرااین شکست خواب سردمدا

و دیگران با اتکا بـه بـازوان پرتـوان  هینترون ش، پمین، جنرال جیاحزب هوشی
ی دسـت های بزرگـهای ویتنام و كار توانفرسا و انقالبی توانستند به پیروزیتوده

بـا بخ  اسـت. و الهـام راهکشا خواههر فرد عدالتآن برای  هایآموزهیابند كه 
و پیکار پرافتخار رفقای ویتنامی اسـت كـه جویانه رزمختن از روحیه تعقیب و آمو

دون پی برده مائوتسهاندیشه -لنینیزم  -ماركسیزم گی هو برندبه حقانیت توان می
، امریکــاییعلیــه اشــغالگران  نبــرد هــای افغانســتان را درتودهبــا تکیــه بــر آن 
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 بسیج و رهبری نمود. بنیادگرا و غیربنیادگرای  چاكراننشاندگان و دست

اداره انتشـارات »توسط  ۵۴7۱در سال « تاریخ مختصر حزب زحمتکشان ویتنام»
ه قبـل توسـط رفقـای ایرانـی كه چند دهـمنتشر شد « های خارجی هانویزبان

بـه همـین  .گـرددهای نایاب محسوب میز كتابامروز ا ترجمه و چاپ گردید اما
به ادامه تالد برای پخ  آثار ماركسیسـتی و مترقـی « انتشارات محسن»دلیل 
درج  ۵۴7۱سـال  رویدادها تا متن حاضردر درت ورزید. پ و انتشار آن مبابه بازتای
بـه نسخه دیگری از آن به زبان انگلیسی در هانوی  ۵۴76در سال اما  اند گردیده
امریکـایی و  متجـاوزانبـر  نهـایی پیـروزی حاویكه فصل دیگری  رسیده چاپ

وحدت ویتنام شمالی و جنوبی را نیز در بر دارد كه امیدواریم در چاپ های بعدی 
 .شامل متن نماییمآنرا ترجمه و 

همـراه نواقصـی  با صورت گرفته از آنجاییکه چاپ نخست آن با امکانات ابتدایی
 و كـردیمدر آن وارد  برای روان ساختن متن اصالحات جزئیمواردی  در بنا بود،

خـود  را با امـالی معمـول در كشـور های عیسویبرای خوانندگان افغان، نام ماه
انتشـارات »های آن از سوی درضمن تمامی تصاویر با زیرنویس تعویض نمودیم.

 به كتاب افزود گردیده اند.« محسن

 هامبخ در پخ  وسیع این كتاب آموزنده و ال
 ما را یاری رسانید.

 

 انتشارات محسن
mohsi n p ub s. b logspot . com 

  (۹۱۵7)اگست  ۵۹۴6 اسد

http://mohsinpubs.blogspot.com/
http://mohsinpubs.blogspot.com/
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 تنامیو در یزمنیلن ـ یزمماركسغ یتبل

 فبـروری ۹ خیتـار بهشود یده مین نامانک زحمتکشیتنام كه ایو ستیكمونحزب 
طبقه كـارگر  یخواست آزاد یكه جوابگو ،ن واقعه بزرگید. ایل گردیتشک ۵۴۹۱
تنام یساله خلق و ۴۱۱۱ خیبود. تار یخیک ضرورت تاریانگر یب ،تنام بودیو خلق و

ن ظـالم و مبـارزات اه حاكمـیـبرجسته مبـارزه مصـممانه عل یهاسرشار از سنت
 بـه خـاطرر مبارزه یتنام در سیباشد. خلق ویم یه تجاوزات خارجیبخ  علیآزاد

 افت. یدست  یمل یزود به آگاه یلیهن خیساختمان و دفاع از م

دال فیـو ین ارضـاه مالکقطب ،خاك ماه ب ینگام تجاوز استعمارگران فرانسوهه ب
لق ما برعکس بارها خ. دیگرد میتسل ـشدیم یندگینما نیونگ سلسله توسط كهـ
 سلحه برده است. اه دست ب ینانن و خایه متجاوزیخاسته و علپاهب

دند تـا دسـتگاه یكوش (۵33۴ـ۵3۱3سال ) یک به سینزد یاستعمارگران فرانسو
ه بـ هن ما راین بود كه میا یسونهند. هدف استعمارگران فران خود را بنا یحکومت
كـار مـا  یروین ،غما بردهیه ل نموده مواد خام ما را بیفرود اجناس خود تبد ربازا
مثابـه ه ند كـه بـیاستعمار نموده و خلق ما را مجبور نما یاشرمانهیمت بیقه را ب

از  نمودنـد تـایرا حفظ م یدالفیوم ید. آنها رژیآخدمت آنها دره گوشت دم توپ ب
به منظور نفـاق بـین ند. آنها یمار مردم استفاده نماثمثابه ابزار سركوب و استهآن ب
 یگـزارو قـانون یادار های متنوعبا سیستم)منطقه(  ky سه كشور ما را بهمردم، 
لق ما ن هدف بود كه خینمودند متوجه ایرا كه اعمال م یتاسینمودند و س مسیتق

 .یندق نمایمرا در جهالت نگهداشته و تح

ل یتبـد یدالفیومهیک كشور مستعمره و نیه فرانسه كشور ما را ب هایامپریالیست
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 یزمالیـتنام و امپرین ملت ویتضاد ب :موجود بود یه در آن دو تضاد اساسنمودند ك
 یارضـ نامالکـ طبقـه و -دهقانان عمده بطور ـ تنامین خلق ویو تضاد ب ،فرانسه
 در توانستیم كه بود تضاد دو نیا برداشتن انیم از با فقط تنامیو جامعه. دالفیو

 .  نهد گام یترق شاهراه

ه بفرانسه  هایامپریالیسته یمقاومت عل هایجنب زب ما تمام حل یتا تشک یول
را یـز ،توانست حل شودین نمیما و متجاوز ملت نیتضاد ب .دیمنجر گردشکست 

دوران  یعنـی- ن راینـو یخیق بـر دوران تـاربـمنط یانقالبـمشی خلق ما هنوز 
 یرویـک نیرا كه خلق ما از یو ز ،ار نداشتیدر اخت -یو انقالب پرولتر یزمالیامپر
 را یبخ  ملـین جنب  آزادفرنگوظ یرهبر یالزم برا شرایطكننده كه یرهبر
 محروم بود.  ،دباشدارا 

 یبـورژواز ،م شده بودیتسل یزمالیدال در مقابل امپرفیو یبزرگ ارض مالکان ۀطبق
از  ،سركوب شده و تحت سـتم بـود یزمالیوجود آمده بود و از طرف امپرهر بیكه د

ف بوده و خواست سـازد بـا اشـغالگران را داشـت. یضع یاسیو س ینظر اقتصاد
 در ،دندیكوشـیم یكه همواره در جهت استقالل و آزاد یبورژوازدهقانان و خرده

 بـه وجـود یورژوازچه طبقه كارگر قبل از بقرار داشتند. اگر یکیدئولوژیست ابنب
 یاسـیس یرویـاول بود كه توانسـت بـه ن ینگ جهانجتنها بعد از  یآمده بود ول
 ل گردد. یتبد یقابل توجه

- ت بـودیخ بشـریدر تار ینی( سرآغاز دوران نو۵۴۵7ه )یروس اكتوبرر یانقالب كب
 ن زمـانیـاز ا .ـیاس جهانیدر مق یزمالیدست سوسه ب یدارهیسرما یدوران نابود
ــای جنب  ــاه ــ ییره ــ بخ ــور یمل ــ   یهادر كش ــته بخ ــتعمره و وابس مس
 رطبقـه كـارگ یطیان شـریباشد. در چنیم ییایاز انقالب پرولتار یریناپذکیتفک
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كشـور قـرار  یمار بـورژوازثو است یدالفیو یزمالیگانه امپرتنام كه تحت ستم سهیو
نهـا گذشـته در یا همـهو از  ،مولـده بـود یروهاین نیترشرفتهینده پیو نما ،داشت

 یط ضـروریبـود كـه شـرا یاطبقهتنها  أعتیطب ،كردیدشمن كار م مركز اقتصاد
 داشت.  در تمام كشور را در بر یاسیقدرت س رازاح

ن یاولـ ،ن مشـهور شـدیمـ یدنت هوشـیام پرزنب بعدا كه كوئک یان یوگق نیرف
 ۹۱ یهـاسال تنام را كشف نمود. او دریطبقه كارگر و شرایطن یبود كه ا یتنامیو

مختلـف شـرق و غـرب را  یهاكشور یانقالب یهاینکه مشیقرن حاضر پس از ا

نکه بتـوان مملکـت را نجـات داد و یا به خاطر"د: یجه رسین نتیاه ب ،مطالعه نمود

 بـه یو "وجـود نـداد. یجز انقالب پرولتر یگریچ راه دید هیبخش ییملت را رها
 زب حـ جـادیا یبرا را كارگر طبقه و پرداخته تنامیو در یزمنیلن ـ یزمماركس غیتبل
 .نمودیم آماده

ل حـزب یدر تشـک ،فرانسـه مبـارزه نمـود یكوئک در جنب  كـارگر یا نیوگن
شركت كـرده و مصـممانه بـه  ۵۴۹۱در كنگره تورس دسامبر  ،ست فرانسهیونكم

د یجـه رسـین نتیاه ع بیسر یلیكه او خییوست. از آنجایپ یستیونال كمونیانترناس
قا بـه یدق ،مستعمرات است یهادشمن مشترك طبقه كارگر و خلق یزمالیكه امپر

سـو همبسـتگی  یـکاین مبنا از  پی برده و بر و ویتنام هنسن انقالب فرایوند بیپ
طبقه كارگر و زحمتکشان از سوی دیگر همسویی های مستعمرات فرانسه و خلق
در هـم جـود  یو طبقـات یمل یآگاه یت ویآورد. در شخص به وجودرا  فرانسه

خـود  یدر مفهـوم واقعـ را یپرولتـر زمیونالیو انترناس یپرستهنیمخورده بود. او 
 منعکس نمود.

ست ی)ارگان حزب كمون تهیهوماندر  یكه و ین مقاالتیهمچن ،او یت انقالبیفعال
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منتشـر  ،موسس آن بـود یكه خود و ایپرو در  CGTارگان  هیاور یدر وفرانسه( 

( و ۵۴۹۱) "رشـد اسـتعمار فرانسـه"گر او بخصوص مقالـه ید رن آثایكرد و همچن

 ییر بسـزاینها در رشد انقالب در داخـل كشـور تـاثی( همه ا۵۴۹7) "یراه انقالب"
 یـزمنیلن -یزمتا در راه ماركسـ آوردتحرك دره را ب یتنامیان وپرستهنیمداشت و 

 گام بردارند. 

 زنجیرهـای ،اكتـوبر انقـالب راتیتاث و یزمنیلن ـ یزمماركس یاز بركت كوش  و
ون یالبقافت. انیتنام گسترد یگسست و در وهم مارگران فرانسه را ازاستع نیآهن
دا كـرده یـكـه آب پ یهمچون تشـنگان یژه روشنفکران جوان انقالبیوه تنام بیو

نبـود  . معـذالک بـرای آنهـا آسـانرفتنـدیپذیمـ را یـزمنیلن ــ یزمماركس ،باشند
 ذارند.بگ كنار یزمنیلن ـ یزمنفع ماركسه را ب یپرستهنیمهای كهنه بین 

ن امـر نشـانه یـنکـه ایز اگذشته ا ،شدچنانچه حزب قبل از موعد معین ایجاد می
انشـعاب جنـب   ،بـودیمـ یزب پرولتـرحـجـاد یا یچگونگح از یصحبرداشت نا

ن دوران یـداشـت. در ایدنبـال مـه بـ ،را كه در حال توسعه بود یاانهپرستهنیم
كه در آنجـا نـه در  ،مانده بودعقب یمستعمره و از نظر اقتصاد یكشور ما كشور

گونـه چین خود طبقه كارگر هـیدر ب یو نه حت یبورژوازنه در خرده ،ن دهقانانیب
جاد شـود كـه یا یست آنچنان سازمانیبایوجود نداشت. لذا م یستیالیسنت سوس

وند یط پیاآنرا داشته باشد كه شر ن طبقات بوده و توانیا تمام منطبق بر مناسبات
 یـزمنیلن ـ یزماموزد كه ماركسیآسان كرده و به آنها ب یزمنیلن -یزمآنها را با ماركس

 -داشت گذار خصلت كه سازمان نیا. بندند كاره ب خود پرستانههنیم زهرمبا در را
 انپرستهنیم گرید و هوشی مین قیرف آنرا كه بود تنامیو یانقالب جوانان هیاتحاد
اد جـیا هـدف  و هاسـتیكمون گـروه آن یاصـل هسته -دادند لیتشک ۵۴۹۱ در
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 تنام بود. یست ویحزب كمون

د یتنـام تشـدیدر و یو مبارزه طبقات یبخ  ملیبعد مبارزه آزاده ب ۵۴۹۴از سال 
خود را منتشر نمود تا از  یاسیس یهابرنامهانقالب و ضد انقالب  یروهاید. نیگرد
تنام باوجود یو یه جوانان انقالبیدور خود گرد آورند. اتحاده را ب هاتودهق ین طریا
ضـربات بود  یكه از جانب ارتجاع متوجه و یستیبودن و اقدامات ترور یقانونریغ
ن حـال ینشانده آنها را دفع نمـوده و در عـو دست وینانه استعمارگران فرانسیخا
 یبـورژوازو خـرده یبـورژواز یسـتینظرانه و رفرمكوته یستیونالین  ناسیه بیعل

 داد. یانجام م یمبارزه موثر

تنام بـا یجوانان و هیافت. اتحادیهم رشد باز یجنب  انقالب ۵۴۹6-۹7 یدر سالها
ــدرت هر ــه بق ــیچ ــل م ــتر تکام ــاییش ــت. اعض ــنفکران  یاف ــته از روش برخاس
ها و كارخانه ،ت نموده و در معادنیسازمان خود تبع یهااز رهنمود یبورژوازخرده

 یهـاتودهن یج را در بـیوترغ و یكردند. آنها امر تبلیزه میپالنتاژها خود را پرولتر
راندند ی  میمبارزه آنها را به پ ،كرده یآنها را سازمانده ،دادندیانجام م یكارگر
 ی  آگـاهیخو یخیسالت تاررتا به  كردندمیه به طبقه كارگر كمک لینوسیو بد
 یواقعـ ین انقالبـاتا به مبارز هندر دییدند خود را تغیكوشیا آن مابند. همزمان بی
رشد نمـوده و از  ۵۴۹3-۹۴ یدر سالها یرب جنب  كارگیترتنیل شوند. بدیتبد

جنـب   ،یافت. در كنار نهضت كارگریتکامل  یاسیمبارزه سه ب یمبارزه اقتصاد
خود بود. تمـام ل در حال گسترد كام یشهر یبورژوازخردهدهقانان و  یمبارزات
در  ،دموكراسـیو  یملـ یآزاد ینـعیر قدرتمند واحـد، یمس کیها در ن جنب یا

  شد.یخته میهم آمبه سراسر كشور 

جـاد یل شـده بـود. ایمستقل تبـد یاسیس یرویک نیه گر طبقه كارگر بیک دینا
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ه را بـ یو مترق پرستهنیم یروهایست طبقه كارگر كه بتواند تمام نیحزب كمون
 د ضرورت مبرم انقالب بود. ینما یو رهبر داده سازمان ،جمع نموده گرد خود

 تنامیو طبقه كارگرجاد حزب یا

جوانـان  ۀیـاتحاد ،در سراسـر كشـور یاتـوده ۀزرمبا یآساوفانترشد ه با توجه ب
ده یسـمبارزه را نداشت. زمان آن فـرا ر ین رهبریگر توان تضمیتنام دیو یانقالب

كـه بتوانـد  یستیزب كمونح ،جاد شودیگر اركا ۀطبق یواقع یاسیبود كه حزب س
ن ضـرورت یـبر ا یجوانان انقالب ۀیشرو اتحادیرا انجام دهد. بخ  پ وظایفن یا
ن ضـرورت یـاه موقع و متحدا به آن ب یرهبر یافت ولیمعرفت  یدرسته ب ینیع

آن  ینبود. بجا یدست واحیجاد حزب كمونیپاسخ نداد. لذا از همان ابتدا امکان ا
حـزب رون آمدند: یب یستیتنام در سازمان كمونیو یبجوانان انقال ۀیاز درون اتحاد

 ین باعث شد كـه حـزب انقالبـیا .ست آنامین و حزب كمونیست هند و چیكمون
 یسـتیكمون ۀیـاتحاد بعنـوان را خـود -یمترق و پرستهنیم یحزب ـن یتنام نویو
 . دهد سازمان دیدتج نیچ و هند

تنام موجـود بـود. یدر و یستیسه سازمان كمون ۵۴۹۴ب از اواسط سال ین ترتیبد
 یهـارویزات نرا مبـاریـز ،دوام داشـت یكوتـاه یتنها مدت زمـان یاكندگرن پیا
 ــ یزمبسـرعت تحـت پـرچم ماركسـ ،مشخصا دهقانان و كارگران ،پرستهنیم
 اجیكه احت یجنبش ،شدندیم متحد یمل دموكراتیک جنب  کی جهت در یزمنیلن

داشـت نظربـا در هوشی مـینمبرم بر رهبری حزب واحد كمونیست داشت. رفیق 
ونال یانترناسـ ۀنـدیت خود بعنوان نمادر سم، ۵۴۹۱ فبروریط در سوم یچنین شرا
ک حـزب یـدر  یتنـامیو یسـتیكمون یروهاین  متحد نمودن نیبا ب ،یستیكمون
در كولـون  یرا دعوت به كنفرانس یستیمختلف كمون یهاگروه، تنامیست ویكمون
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   .نمود( نیچ ـهنگ كنگ  یکی)در نزد

 ،تنـام فراخوانـده شـده بـودیست ویل حزب كمونیتشک به خاطرن كنفرانس كه یا
چوب ركنفراس برنامـۀ سیاسـی و چهـارا داشت.  یحزب ۀک كنگریت یعمال اهم

 را تصـویب نمـود. ایـن اولـین اسـناد هوشـی مـیناستراتیژی پیشنهادی رفیـق 
تنـام یالب وقـان یان خطوط اصـلیدر ب آن تیهمااز   نكه مختصر بود ،مختصر
 یمركـز میتۀك یاسیس یهاتزن یتدو ۀیعنوان پاه ها ببعد یستیبایم ،كاستینم

 یسـرنگون بـه خـاطرت كـه شـدایان میب ین مشیشد. ایاستفاده محزب از آن 
 ،كـامال مسـتقل یكشـوره تنـام بـیل ویتبـد یو بـرا یزمدالفیـوها و ستیالیامپر
د یـباابتـدا  ،حركـت كنـد یزمو كمون یزمالیدر جهت سوس یستیبایكه م یكشور

 رد. یانجام گ یو انقالب ارض دموكراتیک -انقالب بورژوا

 ۀز حزب طبقـیالزم بود قبل از هر چ یاسیس ین مشیت این موفقیتضم به خاطر
به اتحاد كـارگران و  ،ل دادیرا تشک یهقاندو  یارت  كارگر ،جاد نمودیكارگر را ا

ن انقـالب یبـ یرا برپا داشت و همبسـتگ یواحد مل ۀجبه ،دیهقانان تحقق بخشد
م یكنفرانس تصـم ،نیآورد. عالوه بر ا به وجودرا  یجهان یتنام و جنب  انقالبیو

 ،خ دهقانـانه سریاتحاد ،سرخ یکا هایل سندیبقاز  یاتوده یگرفت كه سازمانها
ه ضـد یو اتحاد ،سرخ یهاكمک ،زنان یه آزادیاتحاد ،ستیسازمان جوانان كمون

آورد.  بـه وجـودتنـام ی( در ویسـتیلایضد امپر یواحد مل ۀجبهیعنی ) یستیالیامپر
آغاز تنام و سریخ انقالب ویبود در تار یعطف ۀتنام نقطیست ویس حزب كمونیسأت

شآهنگ یكارگر و پ ۀكه انقالب توسط طبق یدوران ،دادیرا بشارت م ینیدوران نو
 شد. یم یرهبر یستینیلن -یستیحزب ماركس یعنی ، یانقالب

 ،باشـدینسـبتا متمركـز مـ یگ نبـوده ولـبزر یتنام كه از نظر كمیطبقه كارگر و
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 یـزمطه نفوذ رفرمیكه در ح یكارگر یسستوكرایآربدون  است هماهنگ یاطبقه
ن متحـد یتـرکیقرار داشته و نزد آنان ن دهقانان در سمتیقرار ندارد. عالوه بر ا

ه یـت مورد اعتماد بوده و سرشـار از روحیكه نها ینیمتحد ،ندیآیحساب مه آنها ب
 باشند. یانه میجومبارزه

 یملتـ ،دهنـدیل مـیملت ما را تشک یانقالب یروین نیترهمكارگران و دهقانان م
ز یـخاست حاصـل ینین خود زمیامان. و ایر و بیگیمبارزه پ یهاقهرمان با سنت

ن یـمردم ما. ا یهاتودهان یدر م یزمنیلن -یزمدن ماركسیشه دوانیكشت و ر یبرا
 ،رغـم جـوان بـودن آنیتنام به حـزب مـا علـیات طبقه كارگر و ملت ویخصوص
ه د كـه بـید و باعث گردیطبقه كارگر بخش ین انقالبیک حزب طراز نویخصلت 
 د. یآتنام دریانه وپرستهنیمرهبر جنب  مثابه تنها ه سرعت ب

حـزب را حـزب م گرفـت نـام یتصـم یته مركزین پلنوم كمیاول ۵۴۹۱ اكتوبردر 
ر یـتوسـط دبن شـده یتدو یاسیس ین پلنوم تزهایا ،ن بنامدیست هند و چیكمون

كـه در دوران  یـدردگید مـیـن تزها تاكیرفت. در ایرا پذ فوق ترانیاول حزب رف
بر در اتحـاد وپرولتری و بعد از انقالب كبیر سوسیالیستی اكت اتو انقالب یزمالیامپر

ن یباشد. ایم یپرولتر یر انقالب جهانیناپذانقالب ویتنام بخ  تفکیک شوروی،
كه مرحله اول آن عبـارت بـود از  ،دو مرحله را پشت سرگذارد یستیبایانقالب م

 یدر جهـت سـرنگون ،كـارگر طبقـه یتحـت رهبـر دموكراتیـک -انقالب بورژوا
ه ن بـیزمـ یو واگـذار یكسـب اسـتقالل ملـ به خاطر یزمدالفیوها و ستیالیامپر
 یدالفیـوو مبارزه ضـد  یستیالیكنند. مبارزه ضد امپریآن كار م یکه بر رویكسان
عمـده انقـالب  یرویـگر هسـتند. كـارگران و دهقانـان نیکدیوند فشرده با یدر پ
ده و بـه ابـزار قهـر یكارگران و دهقانان تحقق بخشد به اتحاد یباشند. حزب بایم
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 د. یاحراز قدرت را برپا نما یام برایمتوسل شده تا باالخره ق هاتوده یانقالب

انقـالب وارد مرحلـه دوم خـود  ،افتیبطور عمده تحقق  وظایفن ینکه ایبعد از ا
 ربـدون گـذا یزمالیسوسـ یتنام بسویشود كه عبارت است از سوق بالفاصله ویم

 .  یدارهیمرحله سرما

ک یدئولوژیـاست كـه اسـاس ا یستیوجود حزب حزب كمون ،یروزیپ یشرط اصل
 یحیصح یاسیس یروزمند انقالب مشیپ مانجا یبرا ،باشد یزمنیلن -یزمآن ماركس
باط ضان ،استوار باشد دموكراتیکت یزكمر یالت آن بر مبنایتشک ،دین نمایرا تدو
 یزه انقالبـربوده و در مبا هاتودهوند فشرده با یدر پ ،ن در آن حکمفرما گرددیآهن

 د.یرشد نما

تنـام یباشد. طبقه كارگر و خلـق ویم یخیت تاریاهم یحزب دارا یاسیس یتزها
 ،ن بـودیطراز نـو دموكراتیک -انقالب بورژوا یبرا یابرنامه ین بار دارایاول یبرا

ا و بـ هتنام بـودیدال وفیومه یجامعه مستعمره و ن ینیع یانگر قانونمندیقا بیكه دق
 نمود. یم ابقتتنام مطیاجات مبرم خلق ویاحت

طـرف نمـودن بر بـه خـاطرتنـام در مبـارزه یو یهاستیكمونبعد ه ن زمان بیاز ا
در دسـت داشـتند. از  یانمودند سالح برنـدهیرا انکار م یكه تضاد طبقات ینظرات
كننـده حطنرات مـینفوذ و تاث توانند خود را ازیما مق كارگران و دهقانانین طریا

 یزمونالیو ناســ یزمبــات ترتســکیکــات و تخریتحر ،یســتیرفرم یزمونالیناســ
 یخود پرچم استقالل مل یاسیس یراست برهانند. حزب ما با تزها یبورژوازخرده
واحـد طبقـه كـارگر در انقـالب را  یافراشته نگهداشت و رهبررا بر یكراسوو دم
 ا حفظ نمود.یقو
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 ۰۳۹۰-۰۳۹۱ هایدر سال یانقالب ییشکوفا

سـر در سرتا یدارهیسـرما ید اقتصادیمتولد شد كه بحران شد یحزب ما در زمان
 یزمالیـر فشار داده بود. امپرین را در زیتنام گسترده شده و تمام منطقه هند و چیو

گران و دهقانـان رما نهـاده بـود. كـان بحران را بر دود خلق یتمام ا رفرانسه با
   از همـه مـورد سـتم قـراریشـده و بـ یدارهیبحـران سـرما میمستقان یربانق
 گرفتند.می

 ،شدیم یعیطب ییادچار آفات و بال أمرتب ۵۴۹۹تا  ۹۴ یكشور ما در خالل سالها
خـراب افتادند. دهقانـان خانـهیپشت سر هم اتفاق م یسالها و خشکان آبیطغ

ه رو بـ یکاریده بود. بیهم كوب آنها را در یتمام شئون زندگ یشده و فقر و بدبخت
 یط زنـدگیرشکسـت شـدند. شـراو یو خرده بورژواز یمل ینهاد. بورژواز زونیف

د یتشـد ،یدقتصـارفـت. بحـران ایمـ یخرابه رو ب یشار مردم بطور بارزقتمام ا
 یبانیام ید قبل و بعد از قیفساست ترور ید سیاستثمار توسط استعمارگران و تشد

ده بـود( یـبرپـا گرد ۵۴۹۱ فبـروری ۵۵تنـام در یست ویونالی)كه توسط حزب ناس
ل ین مسـایـفرانسـه شـد. همـه ا یزمالیتنام و امپرین خلق ویب دد تضایباعث تشد

ک جنـب  یـو انجام  یدهسازمان به خاطربودند  یط مساعدیاحزب ما شر یبرا
ود بـو به یزنـدان مبارزان یآزاد یبرا د ویه ترور سفیع علیاس وسیدر مق یانقالب
 خلق.  یط زندگیشرا

ن ینگ در كوچیفور یسازکیالست ژهزار كارگر پالنتا یبا اعتصاب س ن جنب یا
نـه در یدنـام یكناعتصاب چهار هزار كارگر پنبه پاك (،۵۴۹۱ فبروری)بو نام نیچ
 یسـازگـوگردانـه خبـر كارصد كارگر چـوباعتصاب چهار( و ۵۴۹۱ رچبو )ماباك
ژه از یـوهبـ یان انقالبیشروع شد. شدت جر ،(۵۴۹۱ل یپرادر ترونگ بو ) یتوبن
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 یهـانو یصنعت یدر سراسر كشور گسترده شد. از كارخانه ها ۵۴۹۱ یاول ماه م
ره تـا یـچون لـون وغ ،گونیسا ،ین توی نه،یكام فا، و ،یهونگ ،نهینام د ،ونفیها

 ینگـ نه و كو آنیهات ،نگه آن ،تنامیها نام در شمال و ،نهیب یتا ییمناطق روستا
 ،نیوسـکیا نلـو ،یبـن تـر ،سودك ، وینه لون،خولون ،نهیا دیگ ،تنامیز وكدر مر
 تو در جنوب )هام بو(.  ینه تود اوموت و میتراو ،كان تو

 ،یاهرات دهقــانظــهــزاران ت ،یها اعتصــاب كــارگردر سراســر كشــور مــا صــد
 وسـت.یوقـوع په ره بـیشمار مدارس و تجار وغیاعتصابات ب ،متعدد یهانگیتیم
مبـارزه  ،یبـورژوازادهقـان و خـرده ،كارگر یهاتودهآگاهانه  ین جنب  مبارزاتیا

وند داده و هرگونـه نفـوذ یپ یدالفیورا بطور فشرده با مبارزه ضد  یستیالیضد امپر
 را قطع نمود.  یبورژواز یستیرفرم یزمونالیاسن

 یآسـاوفـانتن نهضت بـود. تحـت فشـار یاوج ا هنه نقطیجاد شوراها در نگه تیا
 یین منطقـه روسـتایدال در چنـدفیو مالکانو  ستیالیقدرت امپر هاتوده ینقالبا
ن روستا كـه تحـت یدهاق هییته اجرایخت. كمیهم فرورنه دریستان نگه آن و هاتآ

ه ن منـاطق را بـیـا یو اجتماع یاسیه سرادا ،قرار داشت یحزب یهاواحد یرهبر
خلـق مـا را برقرار نمود.  یق حکومت خلق از نوع شوروین طریدست گرفت و بد

 یرا بدست گرفـت. شـوراها یمناطق قدرت محل یا در بعضتقین بار حقیاول یبرا
ون را مصممانه سركوب یشان ضد انقالب تیرغم مدت كوتاه موجودیعل ،نهینگه ت

ان یـقرار نمـوده بودنـد از مها بردالفیوها و ستیالیرا كه امپر ییهااتینمود و مال
خلق را مستقر ساخته مزارع بـرنج  دموكراتیک یهایا آن آزادبرداشت. همزمان ب

بزرگ را مجبور نموده تا  مالکان ،م كردهین تقسیان دهاقیرا م یمحل یهانیو زم
ق یسازند. شوراها مـردم را تشـو یغملن را یزم هن آورند و اجاریینه را پامالکا ۀبهر
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اصالح شده( را آموخته و با اعتقادات و عـادات  ینمودند تا كوئک نگو )خط ملیم
 ند. یكهنه مبارزه نما

ن ینگه تـ یو شوراها ۵۴۹۱-۹۵ یهات سالیو پراهم یخیتار یانقالب ییوفاکش
 اگسـتانقالب  یروزیست به پیبایخلق ما بود كه م یبرا ی  عمومین آزمایاول

بـر  یمبنـ  یزب بـا شـعارهاحـ یو ملـ دموكراتیـک یانقالبـ یود. مشمنجر ش

زب را بـه حـ "كنـدیآن كار مـ یاست كه رو ین مال كسیزم" و "یمل لاستقال"
 ین مـوج انقالبـیان ایل نمود. در جریخلق تبد یهاتودهد یسرچشمه اعتماد و ام
عنـوان شـعبه ه بـ ۵۴۹۵ اپریـلحزب ما در د. یتر گرددهیحزب ما مستحکم و آبد

 ناخته شد. شت یرسمه ونال بیانترناس

نه ثابت نمودند ینگه ت یهال شورایو تشک ۵۴۹۱-۹۵ یهاسال یانقالب ییوفاکش
ن تـوان یسـت هنـد و چـیزب كمونحـشـآهنگان یتنام و پیطبقه كارگر وكه تنها 
ن ثابـت نمودنـد كـه تحـت یرا دارد. آنها همچن یمل دموكراتیکانقالب  یرهبر
مردم متحدا قادرند سـلطه  یر قشرهایطبقه كارگر و دهقانان با سا ،حزب یرهبر
خلـق را مسـتقر  یانقالبـ ها را سرنگون كرده و حکومـتدالفیوها و ستیالیامپر
 ین هدف بکـار بسـتن قهـر انقالبـیدن به ایرس یبکار بسته شده برا متدند. ینما
 بود.  هاتوده

ثر وسعت نهضت خلق و نفوذ در حال فزون حزب ا فرانسه كه در یهاستیالیامپر
ن اقـدامات یتـرانهیدنـد بـه وحشـیخـود را مجبـور د ،وحشت افتاده بودنـده ما ب
را سركوب نموده حـزب را  ید كه جنب  انقالبین امیه اب ،دست بزنند یستیترور

 ،كادرهار از فها هزار ن هد ،حزب نابود شدند یمتعدد رهبر یهانابود سازند. ارگان
 شدند.  یا زندانیاعدام و  ،ریدستگ پرستهنیم مبارزانحزب و  یاعضا
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وجود بـا هـاتودهشـد. حـزب و  ییار ضعف گـذراچجنب  د ۵۴۹۵ال ساز اواسط 
حفـظ نمودنـد.  روشن انقالب یبت به دورنمااعتماد خود را نس ،مشکالت فراوان

حـزب  یو اعضا كادرهار یناپذدشهخسرسختانه و  ،قهرمانانه ،انهیجوه مبارزهیروح
در خـارج از كشـور  یحت و به انقالب در كشور یمیاعتبار عظ یانقالب یهاتودهو 
 د. یبخش

ن یتـدو ،بـود یاسـیس یمتمم تزهاكه  ،عمل خود را ۀحزب برنام ۵۴۹۵در سال 
مبارزه را  یهان و اشکال و متدییمشخص خود را تعف ین وظایترکیو نزد دهنمو
 ق داد. ین تطبیط نویبا شرا

دشـمن  یسـتیحزب كـه بـا اقـدامات ترور یو خلوص اعضا یشکرانه وفاداره ب
د. حـزب از یـنما ظحفـ هاتودهوند فشرده خود را با یحزب توانست پ ،مقابله كردند

گـر ید وید و از سـیـخـود را مسـتحکم نما یمخفالت ید تا تشکیكوشیکسو می
ه بـ یداده و از امکانـات علنـونـد یخود را بهـم پ یقانونریو غ یقانون یهاتیفعال

ره اسـتفاده یـوغ یو مسـتعمرات یادارات شهر ،ج در مطبوعاتیترو غ ویلبمنظور ت
 د. ینما

 و تـرور لیـهع ،ط زنـدانیبهبود شرا به خاطرشده  یزندان یحزب یو اعضا كادرها
ه هـا را بـسـتیالیامپر یهااهچالیها سزدند. آنیمبارزه مه مکررا دست ب ،تیجنا
ن یـنکـه ایگرفتند تا ایمل نموده و از مبارزات گذشته درس یارس انقالب تبددم

حـزب در خـارج برسـانند. احـزاب بـرادر  یاصل یاطالع سازمانها هها را بآموزد
ه رو بـیـسـخت بـا تمـام ن یهان سالین و فرانسه در ایچ ،یژه احزاب شورویبو

 نمودند. یحزب ما كمک م
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گرفـت. در سـال یمـنضج دوباره قدم بقدم  یبعد نهضت انقالبه ب ۵۴۹۹از سال 
آمـد و موظـف شـد  بـه وجـوددر خارج از كشور  یحزب یک ارگان رهبری ۵۴۹۴
كننـده یرهبر یكادرها ،در درون كشور را متحد نموده یاشده حزبیاح یهاارگان
در  ۵۴۹۱ چن كنگـره در مـاریـند. ایرا تدارك ب ین كنگره حزبیت كرده و اولیترب

د تـا یـحزب و كار كنگره باعـث گرد یت رهبرید. فعالیل گردین( تشکیماكائو )چ
 یعملـ یمركـز -تـهیكم یدرون كشور تحـت رهبـر یحزب یهاوحدت سازمان

 گردد. 

ان یک جریورد كه بتواند تحت آن بآ به وجودرا  یط الزمیآن شرا یجنب  انقالب
 ل شود. ین تبدیپرتوان نو

رغـم یتنام ثابت نمودند كه حزب مـا علـیدر و یت حزب ما و جنب  انقالبیفعال
مبـارزه را  و تواند پا بر جا مانـدهیم ،نگراد اعمال شده از طرف استعماریر سفترو

 یایـر قابـل انکـار پرولتاریغنگ هآ ین پیست هند و چیادامه دهد. حزب كمون
د یـالت خـود را تجدیتوانسـت تشـکیمـ یک جنب  حزبین بود. تنها یهند و چ

ع یـانـه توزیات خـود را مخفیـادب ،وند خود را با خلق حفـظ كـردهیپ ،سازمان داده
رزمنده و  یرویب ما تنها ند. حزینما ینموده و مبارزه كارگران و دهقانان را رهبر

 ن بود. یانقالب هند و چ ههنددسازمان

  نیهند و چ دموكراتیک جبههجاد یا یاع بریت وسیفعال

(۰۳۹۳-۰۳۹۱) 

 یثبـاتیو ب ۵۴۹۹تا  ۵۴۹۴ یهادر خالل سال یزمالیاردوگاه امپر یان اقتصادبحر
شـد جنـب  ر یرا برا شرایطده و ود نمیرا تشد یاجتماع یتضاد ها ،از آن یاشن
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 یاز كشـور هـا یبعضـ ،یامقابله با مبارزات تـوده به خاطرمساعد نمود.  یانقالب
 یهـاوهیشـه ن بـرده و بـیرا از بـ دموكراتیـک-بـورژوا یها یآزاد یستیالیامپر
ه بـ جاپانی و ییایتالیا ـ یآلمان یهاستیمتوسل شدند. فاش یستیفاش یکتاتورید

 و ایـدن مجـدد میتقس یبرا شتریب هرچه التهاب با و بوده آن مقتدر یروهاین مثابه
 دند.یدیجنگ را تدارك م ،یالب جهانانق مهد ،یشورو اتحاد ینابود و حمله

 جـوالی) یسـتیونال كمونین كنگـره انترناسـیهفتمـ یشرایطن یبا حركت از چن
و طبقه كارگر مبارزه  یستیواسطه احزاب كمونم گرفت كه هدف بالی( تصم۵۴۹۱
ه یـبلکـه مبـارزه عل ،نبـوده یزمالیو استقرار سوس یدارهیسرما یسرنگون به خاطر
 یسـتیبایسـت مـیباشـد. احـزاب كمونیو صلح مـ یكراسودم به خاطر ،یزمفاش
را از خلـق  یعیجبهـه وسـ یو در هر كشورطبقه كارگر را متحد نموده  یروهاین

كرات و اقشـار مختلـف ودمـپرسـت و هنیمـ یهال داده كه احزاب و گروهیتشک
ن و یتـرکیـن نزدیـا یزمله در مقابل فاشینوسیور خود گرد آورده تا بدمردم را بد
آورند. در فرانسه جبهه خلق كـه سـتون  به وجودوحدت عمل  ،ن دشمنیترعمده
 ۵۴۹6 یمـاه مـ یانتخابات عمـوم درداد یمل یست تشکیآنرا حزب كمون فقرات
اوضـاع  ن واقعـه بـریـدرت را بدسـت گرفـت. اقـلق خز شد. حکومت جبهه رویپ
و  یملـ یبـورژواز یحت ،م گذاشت. همه اقشار مردمیر مستقیكشور ما تاث یاسیس

و  یبحـران اقتصـاد یهـار تکـانیكرات فرانسـه تحـت تـاثودمـ یهاتیشخص
رات ییـخواسـتار تغ ،فرانسـه هایامپریالیستاعمال شده توسط  یاسیس یشارهاف

 بودند.  دموكراتیک

ونال ین كنگـره انترناسـیه بـر مصـوبات هفتمـیـتک بـا اوضـاع و ینبا حركت از ا
هـدف انقـالب  ۵۴۹6حزب ما در تابستان  یته مركزین پلنوم كمیاول یستیكمون
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 ن نمود. یین مرحله تعین را در ایهند و چ

و صـلح قـرار  دموكراسی به خاطرمبارزه  یست در صف جبهه جهانیبایانقالب م
د. یـمبـارزه نما یسـتیكارانـه فاشو جنگ تجاوز یزمه فاشیله علینوسیا بدگرفته، ت

ضـبط مـزارع "و  "فرانسـه یزمالیمرگ بر امپر"م گرفت موقتا از شعار: یحزب تصم

و جبهه ضـد نموده  یچشم پوش "دهقانانن یم بیبرنج و امالك بزرگ جهت تقس
 ل داد. یکن را تشیخلق در هند و چ یستیالیامپر

ان یصـفوف فرانسـو رد یبندجبهه نه امکان مزر یالتیشکل تشک نیآنجا كه ا از
طلـب و جنـگ یهـاسـتیتوانسـت فاشیداد و نـه مـین را مـیم هنـد و چـیقم

ه خلـق بـ یسـتیالیامپرره جبهه ضدذا باالخل ،ون استعمارگر را منفرد سازدیارتجاع
و  یمترقـ یروهـایهه تمـام نبن جید. ایل گردین تبدیهند و چ دموكراتیک ههجب

 یهـاسـتیفاش یعنـیخـود  ین دشـمن اصـلیکتـرین نزدیه ایرا عل دموكراتیک
بـه و  یسـتیه تجـاوز فاشیـگرفت تا علیمون استعمارگر در بریو ارتجاع یوفرانس
بـر  یبـرا نیخلـق و همچنـ یط زنـدگیبهبود شرا ،دموكراتیک یهایآزاد خاطر
 مبارزه كنند.  یصلح جهان یقرار

م گرفـت یحزب تصـم یته مركزیكم ،و سبک مبارزه یالتیبا توجه به شکل تشک
اسـتفاده  یاتوده یو سازمانده جیترو یبرا یمه علنیو ن یكه از تمام امکانات علن

ت یرا تقو یحزب یالت مخفیم گرفت كه تشکیزمان با آن تصمن همید. همچنكن
ق یـن طریـق دهـد تـا از ایـرا بـا هـم تلف یمه علنیو ن یمبارزه علن ،و رشد داده

 وریبا تمام ن یاتودهجنب  مبارزه  د ویرشد نما دموكراتیکسازمان حزب و جبهه 
   رود. یپ هب
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تنـام یبـه و یسـتیونال كمونیه انترناسـییته اجرایكم یادیكاندفون ه هون لق یرف
ق یـد. رفینما یجنب  را رهبر یمركزته یم كمیمستق یفرستاده شد تا با همکار

 یهـاتیان فعالیر جریبرد، سین زمان در خارج بسر میكوئک كه در ا ین اینگو
 یودهـامرهنب نمـوده و یـگرفت تعقیرا كه در داخل كشور انجام م دموكراتیک

انقـالب  یزورین پیتام به خاطر شرایطن یاو در ا داد.می یقیمشخص و كامال دق
 یملـ دموكراتیـکع یک جبهه وسـیجاد یخود را مصروف ا م گرفت كه همیتصم
 د. ینما

 یازیـچگونـه امتیگونـه سـازد و هچیها هستیتروتسک نظر از آنجا كه از نقطه
 یزمعنـوان جاسـوس فاشـه مت كه شده بـیق هره ست آنها را بیبایم ،مجاز نبود
 طرد نمود.  یاسیو از نظر س هافشاء كرد

 یزمونی  فراكسـیه گـرایـطـع علقنیست الیبایحزب م ،فیاظن ویا یاجرا یبرا
ن یـرا سازمان دهد تا از ا یزمنیلن ـ یزمک ماركسیماتتسیمبارزه نموده و آموزد س

 د. یاعضاء كمک نما یو فرهنگ یاسیس یق به باال بردن سطح آگاهیطر

 یغـاتیگرفت كه مبداء آن كـار تبل ینیاوج نو یاجنب  توده ،حزب یتحت رهبر
بـه گـود فـرا دادن  خاطر بهن بود. یكنگره هند و چ یدهسازمان خاطربه وسیع
و بهبـود  دموكراتیـک یهـارفـرم یسـر کیانجام  یخلق و تقاضا یهاخواست
مانده سـاز یهاتهیهمه جا كم ،مردم از حکومت جبهه خلق فرانسه یزندگ شرایط
شـار جنـب  ر فیـشـد. در زیها سازمان داده مگتنیجلسات بحث و م ،هاتیفعال
زاد شـدند و آ یاسـیان سیاز زنـدان یادیـن تعـداد زیدر فرانسه و هند و چ یاتوده
 دموكراتیکه یاتحاد و چین و هند دموكراتیکزب و جبهه ح یهااز روزنامه یلیخ
خـرده  یاسـیس یهـاد بـا گـروهیكوشیمنتشر شدند. حزب م یوانان بطور علنج
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در مـورد  دموكراتیـک یهـاگـر جنـاحیبورژوا و با د و عناصر روشنفکر یبورژواز
وحـدت  ،ست فرانسهیالین حزب سوسین با بخ  هند و چیل مشخص و معیمسا

در  یاه تـودهزمبار ۵۴۹۴تا سال  ۵۴۹6سط سال اعمل مشترك داشته باشد. از او
 سطح و عمق رشد نمود.  درن یهند و چ

د یـبرگـزار گرد ییهـاتنـگیات و مابصـتاع یبزرگ و مناطق صـنعت یاهدر شهر
 یم فـا كـارگران بـراكـا ،ینگوهـ ،یبن تو ،نهیو ،ویهان ،گونیصوص در سابخ

اق حـق قـخـاطر احه هشت ساعت كار در روز و ب یبرا ،شان یبهبود وضع زندگ
نمودنـد. صـاحبان یمبـارزه مـ یتعـاون یهاها و شركتکایمتشکل شدن در سند

جـاد یا یراهـا همکـهیـو اتحاد یتعـاون یهـاو روشنفکران شركت یع دستیصنا
راه ه بــ یونیــلیات و بهــره تظــاهرات میــتنــزل مال بــه خــاطرنمودنــد. دهقانــان 

ات ضـم ناعادالنه محصـول اعتراین و تقسییه سوءاستفاده در تعیانداختند و علیم
 نمودند. یپا مع بریوس

و  ینظـرو كوتـه یزمارتل سـکیـبقاز  "چپ"حزب انحرافات  ،ن مرحلهیدر طول ا
شـتر جنـب  را یخاطر بسـط به ب یعلنمهیو ن یات علنكه استفاده از امکان ینشیب
بـه  كـه تنهـا یشـیل گرایـفات راست از قبن انحرایدانست و همچنیمجاز مریغ

ضرر تقویـت تشـکیالت ه های جزئی بعلنی اتکاء نموده و با موفقیت هایفعالیت
ه بهـا دادن بـن كمیزب همچنحانتقاد قرار داد. مخفی راضی بودند، را شدیدا زیر 

از حـد   یكوش  بـ، هاستیرا با ترتسک بیپرنسیب یو همکار یزمخطر ترتسک
 یاصـل یهـارویت و رشـد نیـدر مقابـل تقو یارضـ مالکـانو  یدر جلب بورژواز

ن دهقانان و كـارگران یدهقانان و كم بها دادن به اتحاد ب و كارگران یعنیانقالب 
 را مورد انتقاد قرار داد. 
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وضـوح موضـع مـا را دربـاره ه نـداد كـه بـ یشـعارن زمان یچه حزب ما در ااگر
هنـد و  دموكراتیـکجبهـه  یبرا یغاتیت تبلیفعالولی  ،ح دهدیتوض یاستقالل مل

 دموكراتیـک یجنـب  انقالبـ ییشکوفاث ع( خود در واقع با۵۴۹6-۵۴۹۴ن )یچ
 شد. یمل

 یو اعضـا كادرهـاكـار ت یـفیو ك یاسـیسطح س ،یجنب  انقالب یرهبررده در 
ن یافتـه و در بـیبار و نفوذ حزب ارتقاء ترشد كرد. اع یاحزب بطور قابل مالحظه

د بـا یـافتـه بـود كـه باینکه حـزب دریتر از همه اقا جا گرفته بود. مهمیمردم عم
 یدئولوژیـپرداختـه ا یعلنـمهیو ن یعلن یهاتیفعاله ب یاسیس شرایطاستفاده از 
ونال یاست حـزب و انترناسـیو س یمش ،دیرا توسعه بخش یستینیلن -یستیماركس
حزب و جبهـه  ید. انتشارات علنیقابل فهم نما هاتوده یغ و برایرا تبل یستیكمون

 ییسـهم بسـزا هـاتوده یرهبـرو  یسـازمانده ،تیـبتر ،زیـدر تجه دموكراتیک
ن ار مرتجعـیسا ها وستیبخ  ترتسکانیو همزمان با آن استدالالت ز -داشتند

 یله انفـراد كامـل آنهـا را عملـیوسنیآنها را محکوم و بد یهارونرا رد كرده و ما
 . ساختند

اسـتفاده از  ، بـه انضـمامهـایـتشـبرد فعالیپ یبـرا یاستفاده از امکانات كار علن
 یبـرا یبزرگـ یهـایروزیانگر پیمستعمرات ب یشهر و شورا یامکانات در شورا

در  یعنـی ،بـوددال فیـومـه یک كشـور مسـتعمره و نیـدر  هاسـتیكمونزب و ح
ن یاز كـوچکتر ی  از مـدارس بـوده و خلـق حتـیبـ  یهـاكـه زنـدانیكشور
 یهـایروزیـگر از پید یکیست. یهم برخوردار ن ییبورژوا دموكراتیک یهایآزاد

 دموكراتیک یهایخاطر آزاده زه برق مباینکه: حزب از طریبزرگ عبارت بود از ا

مركـب از  "یاهتـود یاسـیارتـ  س"ک یـمـردم توانسـت  یو بهبود وضع زندگ
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ب جنـب  یـن ترتید. و بـدیـجاد نمایت و ایتتر ،زیو ده تجهها مردم شهر ونیلیم
ده یـورز یهـادركا یادیان آن تعداد زیكه در جر آورد به وجودرا  یعیوس یاسیس
 شدند. بیتانقالب تر یبرا

 ی  بـراین مرحلـه آزمـاین دومـیهند و چـ دموكراتیکجبهه  یانقالب ییشکوفا
را  یاارزنـده بتجـار دموكراتیکم نمود. جنب  جبهه یرا ترس اگستانقالب ماه 

آنچـه كـه بـا مطالبـات  ،موزندآیما مه ن تجارب بیا"گذاشت.  بجا حزب ما یبرا
مردم برخورد بوده و آنها  یهاتودهع یوس یبانیشک از پشتیب ،خلق در تطابق باشد

ب ن تجـاریـاست. ا یاتوده ،جنب ن ید. و تنها چننكنیتحقق آن مبارزه م یبرا
 ینظـرو كوتـه مزیویژكتبد همـواره از سـویـدهنـد كـه مـا باین نشان میهمچن

 (۵۴۱۵ی فبرور ،ن كنگره حزبیدومه ب یاسی: گزارد سهوشی مین) ".میزیپرهب

  ۰۳۹۳ -۰۳۹۱در مرحله  یمل یآزاد به خاطرع یت وسیفعال 

  اگستو انقالب 

انقـالب  یگران فرانسـوآغاز شد. استعمار یجهانن جنگ یومد ۵۴۹۴در سپتامبر 
را صادر نمودنـد. در  یج عمومیانه سركوب كرده و فرمان بسین را وحشیهند و چ

خاطر جنگ ه را ب یو ماد یره انسانیذخ یروهایدند كه تمام نیكوشین رابطه میا
 یت علنیلن امکان فعایگر كوچکتریكنند. د یآورخود جمع یستیتجاوزكارانه فاش

سـرعت ه خـود دسـتور داد تـا بـ یها و اعضارموقع به كاده زب بحود. بموجود ن
 ینینشعقب ییمناطق روستاه ب یستیبایت آنها مین نظر اكثریا شوند و از یمخف

و  ییرا چـه در منـاطق روسـتا یانقالب یروهایدند تا نیكوشیكنند. آنها در آنجا م
ن یششم ،حزب یته مركزیكم ۵۴۹۴ند. در نوامبر ا وسعت بخشیدر شهرها قو چه

 ،ر اول حـزب و رفالـه دوانیـدب كو ین وایق نگویكه در آن رف ،پلنوم را فراخواند
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ن یتـرمقـدم یملـ یآزاد"د نمود كـه یره شركت داشتند. پلنوم تاكیپان دان لو وغ

شـعار  ه تبلیـغه بـكـم گرفت یو تصم "ل دادهین را تشکیچفه انقالب هند و یوظ
است مقاومـت در یخاطر سه بود كه تنها ب یمین تصمیا ادامه دهد. یضارانقالب 
است ضبط مـزارع بـرنج و یعنوان سه ب ،خوارانبارمالکانه و بهره اد بهرهیابر ازدبر
ن دهقانـان گرفتـه یم آنهـا بـیمنظور تقسه ب ،نانیها و خاستیالیگر مزارع امپرید

هـا و سـتیالیه امپریـرا كـه عل ییروهـاین یآورن اقـدامات امکـان جمـعیـشد. ا
از طبقـه  یمترقـ ن جلـب عناصـریكردند و همچنیشان مبارزه م نشاندگاندست

 یسـتیالیضـد امپر یجبهه متحد ملـ"كه نام  یه متحد ملجبه هنداران و توسعیزم

 بخود گرفت فراهم نمود.  "نیهند و چ

خـود  یکیاسـتراتژ یرا مش ینینو یریگزب سمتح یته مركزین پلنوم كمیششم
جانبه مـورد مطالعـه قـرار داد و طور همهه را ب ین پلنوم مسئله ملین نمود. اییتع

 ،نیهنـد و چـ در یملـ دموكراتیـکانقالب  یضاد اساسن دو تید نمود كه بییتا"

ن یو همچنـ "مهمتـر اسـت ،ستیالین امپریمتجاوزن و ین خلق هند و چیتضاد ب
 یجهـان یجنب  انقالب ریناپذکیکفتجزء  یبخ  ملیید نمود كه جنب  رهاییتا
 باشد. یم

 یهـاسـتیتلر اشغال شد. فاشیفرانسه توسط ارت  ه یپس از مدت زمان كوتاه
ند و استعمارگران دور شن حملهیه كرده و به هند و چفادتت اسین موقعیاز ا جاپان
آنهـا  یدوه هـریـتنـام علیر ویناپـذدند. امـا خلـق شکسـتیردگم یتسل یفرانسو
 در دسـامبر ام بـاك سـونیقدر ان خود را یامر بن یبرخاست. امبارزه ه زمان بهم
 ۵۴۴۵ جنـوریشورد چوران و دولوون در  ،۵۴۴۱در نوامبر  یام نان كیق ،۵۴۴۱
خلق ما  یداریافته و اعالم بیانعکاس  یعیها بطور وسها و شوردامین قیافت. ای
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 بودند.  یجهت كست استقالل و آزاد

 ،سیحزب با حضور رفقا تـرون شـ یته مركزیكمن پلنوم یهفتم ۵۴۴۱در نوامبر 
بـه  ،گـرانینـه و دیتـران دان م ،فان دانگ لو ،تیهوانگ كووك و ،هو آن وانتو

انه گوغ دویر یزه افتادن ب ینعیكرد ید مین را تهدیهند و چ یهاقكه خل یخطر
ن را یهنـد و چـ یت ارضـیتمامكه  یو به خطر جاپانیو  یفرانسو یهاستیفاش
 اشاره نمود.  ،كردیم دیتهد

ن را در یهنـد و چـ یهانکه خلقیفه حزب عبارت بود از این وظیترمه مبرجیدر نت
م به حفـظ ید. پلنوم تصمینما یكسب قدرت رهبر به خاطرام مسلحانه یتدارك ق
ه ینق ترون شـیگرفت. رف یگاه انقالبیک پایحاد یام باك سون و ایمسلح ق یقوا
 بـاك گانام كننـدیـق ۵۴۴۱ اكتوبر ۵۹ده شد. در یر اول موقت برگزیسمت دبه ب

ل دادنـد. بعـد از یکحـزب تشـ یتنام را تحت رهبـریو یزانین واحد پارتیسون اول
افـت و سـه واحـد یباك سون گسترد  یزانیواحد پارت یكوتاه أمدت زمان نسبت

 جاد نمود. یا ینجات مل به خاطررا  یجنگ

 یمراجعت نمود تا جنب  انقالبـكشور ه ب هوشی مینق یرف ۵۴۴۵ فبروری 3در 
بـو در بـاك یته مركزین پلنوم كمیهشتم ۵۴۴۵ ید. در مینما یرا از داخل رهبر

ق از یـل عمیـتحل ینال جلسه داد. پلنوم بر مبیتشک هوشی مینق یرف یرهبره ب
فـه همانـا تـدارك ین وظیتـرکینمود كه نزدید یتا یو اوضاع جهان یداخل شرایط

د حمـالت خـود را یـبا یانقالب یمل یروهایباشد و نیم یبخ  ملییانقالب رها

اگر مـا در "را یمتوجه سازند ز یو فرانسو جاپانی یهاستیه تجاوزكاران و فاشیعل
را  یاسـتقالل و آزاد و مییرا حل نما یمل یم مسئله آزادیموفق نشو تاظن لحیا
 یباق یآنگاه نه تنها دولت و ملت همچنان در بردگ ،مییقرار نماتمام ملت بر یبرا
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 یو گروهـ یهـم از تحقـق منـافع طبقـات یصـحبت یگر حتید ماند بلکه دنخواه

 (یته مركزین پلنوم كمی)مصوبه هشتم "ان باشد.یتواند در مینم

بسـط  ،بود یمل یكه در رابطه با آزاد ،ن پلنوم راین و هفتمیقطعنامه ششم ،پلنوم
ن مجـزا یچـ هر كشور هنـد و یرا برا یم گرفت مسئله ملیو تکامل داده و تصم

)بـا عالمـت  ل داد.یرا تشـک "تنـامیاسـتقالل و یت مبارزه برایجمع"د و یحل نما
ن یا(  Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi - Viet Minhه )نیمتیو یاختصار
 مختلـف خلـق را در بـرار شـو اق یبخ  ملمختلف نجات یه هایادت اتحیجمع
 ان ویـیابود ،مبـارزان ،رانیـپ ،زنان ،جوانان ،دهقانان ،ه كارگرانیگرفت )اتحادیم
 (ره.(یغ

کسـو بتـوان ین نمـود كـه از یرا تـدو یریپـذانعطـاف یهـاکیپلنوم چنان تاكت
گـر تمـام ید یو از سـو هص دادیرا تشـخدشـمن ق صـفوف یـمکـان دقاالیحت
د. پلنـوم یـله كشـور و ملـت را آزاد نمایوسنیممکنه را متحد سازد تا بد یهاروین

مسـلح  یهارویساختمان و توسعه ن ،یانقالب یهاگاهیجاد پایم به این تصمیهمچن
كوچک شروع شـده  یهاامیاز ق -ام مسلحانه یع تمام تداركات در جهت قیو تسر
ن ی. پلنـوم همچنـگرفـتدرت در تمام كشور قكسب  به خاطرا ر -یام عمومیتا ق
 تمسـه بـ ینهق ترون شـید و انتخاب رفیجد یاعضارا با انتخاب  یزكته مریكم
 ت نمود. یقوتر اول حزب یدب

ه ت بـیـن موقعیـر اد هوشی مـینق یكه رف یاهین پلنوم و خطابیقطعنامه هشتم
هـا و د. رهنمودیب و خلـق بخشـحـزه ب یمیتحرك عظ ،ادتسهنان فریمتمام هم
د و یـن گردییـتع یزكـته مریتوسط كم یخین پلنوم تاریر اكه د یاسیاقدامات س

 د. یمنجر گرد ۵۴۴۱ اگستانقالب  یروزیبه پ ،تمام اعضاء از آن مجدانه یوریپ
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و فرانسوی در هنـد  جاپانیهای های گوناگون بین فاشیستوجود تضاد رغمیعل
آنها مـردم را  القول بودند.متحدر سر مسئله سركوبی انقالب ویتنام و چین، آنان ب

ت یـامـه وكشـتند. برنینده و مکافزندان ه را ب پرستهنیمعام كرده مبارزان قتل
خواهانـه خلـق مـا یو آزاد طلبانـهاسـتقالل یهـانه ثابت نمود كه بر خواستیم

ن یكردند. بـدیم ن مبارزهآتحقق  یرو برایان با تمام نپرستهنیممنطبق است و 
د. یانه با سرعت رشد نمایرغم سركوب وحشیعلنه توانست یت میجهت بود كه و

بـان یگره دسـت بـ یادیـن زمان با مشکالت زیدر ا مزین اردوگاه ضد فاشیمتفق
بردند. یسر مه ب یمناسب شرایطدر  جاپانیو  ییایتالی، ایآلمان یهاستیبودند. فاش
بطـور  یروزیـكردند كـه پ ینیب یع پیوس یدیبا د هوشی مینق یحزب ما و رف
 یفرانسـو یهاستیاشفن خواهد بود و یمتفقو  یاد شوروحر از آن اتیاپذناجتناب
خـود  یا آزادنتنام مطمئیگر جدا خواهند شد و خلق ویکدیا زود از یر ید جاپانیو 

درخشان كه در ملت ما  یر به درونمایناپذن اعتماد خدشهیرا بدست خواهد آورد. ا
 تمام خلق ما. ه نه بیت میبود از و یارمغان ،آمده بود به وجود

خـاطر ه بـدر شهر ها  یول ،ینسبتا قو ییجنب  در مناطق روستا ۵۴۴۹در سال 
مانـده بـود.  فیهمچنان ضع ،و جنب  روشنفکران ییودانشجعدم وجود جنب  

ه ها، بـشـهر درتمند جنب  درقنه و در جهت رشد یت میتوسعه و به خاطرحزب 
 زمان با آن تزهای خود را در بـاره فرهنـگ درهماقدامات مشخصی دست زده و 

ک یهنرمندان و روشنفکران را در  ،سندگانین قصد كه نوویتنام منتشر كرد. با ای
 ویت مینه گرد هم آورد.چوب چهار در یمل ییرها یبرا یهنگه فریاتحاد

 یهـاكوشـ  ،جاپـانه ل بـیـشات متمایگرا مینه تیحزب و و یانتشارات مخف
ق مـذاكرات یـطر تـوان ازین توهم را كه مـین ایو همچن جاپانكمک از  بكس
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ن و یه محـركیـنها علآكرد. یمحکوم م ،درت را بدست گرفتق جاپانز با یآمصلح
و  یسـتیونیشـات فراكسیه گرایعل [۵]،هاکیبلشویه آنتیعل ،ستیخرابکاران ترتسک

ن یهمچنـه و یـحزب و اتحاد یوحدت و همبستگ ،تیخاطر تقوه و ب تیسیسکتار
 . ندنمودیحزب در انقالب مبارزه م یت رهبریخاطر تقوه ب

خـود  یبـرا"ه را به خلق اعالم نمـود: ین خطابیا یته مركزیكم ۵۴۴۴ اگستدر 

 "م.یرون راندن دشمن مشترك خود را آماده سازیخاطر به م و بیه كنیاسلحه ته

 یهـاهگـایبطور مشـخص پا -مناطق یشد. در بعضیج میدر همه جا انقالب ترو
داد یهـا رهنمـود مـحزب بدان یصبرانه منتظر عمل بودند ولیب هاتوده -انقالب

 ده است. یانقالب هنوز نرس یكه زمان مناسب برا

 یهـاامیـق انـداختن قیـوصا دستور به تعخش هوشی مینق یرف ۵۴۴۴ اكتوبردر 
 شرایطا نبودن یخاطر مهه باك كان والن سون را ب ،كائو بانک یواحندر  یاتوده
مبــارزه  ،یمركــز ۀتــیكم یمــیون دایصــادر نمــود. كمســ ،آن یاجــرا یضــرور
 ،نه كا شروع شـده بـودید -یدر فونا ۵۴۴۴نوامبر  ۵۵خ یتاره را كه ب یامسلحانه
خوانـد كـه  یبـورژوازان خـردهیعنوان عصـه دا مورد انتقاد قرار داده و آنرا بیشد

گذاشت. حزب بـر ی  میمعرض نماه ن بیكنندگان را قبل از موعد معامیقدرت ق
د كـرد. در یـتاك ،برد جنـب  یخاطر په تر مبارزه بیلاضرورت بکاربرد اشکال ع

ائو بانـک كـ تنـام دریو یآزاد یمسلح برا یغاتیگردان تبلک ی ۵۴۴۴امبر دس ۹۹

                                           
[۵] AB - (Anti-Bolshevik) علیـه طریـق ایـن از تـا نامیدنـد،می كمونیسـت را خـود كه بودند خرابکارانی 

 در كـه هدف این با شدند، سازماندهی فرانسوی هایفاشیست طرف از ۵۴۹۴ـ۴۱ دورۀ در. نمایند مبارزه هاكمونیست
 .نمایند خرابکاری انقالبی جنب  در و آورند وجود به انشعاب ما حزب
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بـا  یرن گـردان در همکـایـجـاد شـد. ایا جیـاپن ینگـوق یرف یتحت فرمانده

 یاسـیه مسلحانه را با مبارزه سرزارتباط مبا ،"یمل ییرها یمبارزه برا یهاگردان"
 نمود. یت میتقو

ل یـان یمـیعظ یهـایروزیـخود به پ یه تعرضدر حمل ین ارت  شوروین بیدر ا
انوس آرام یـدر اق جاپـانی یهاستیده بود. فاشیها فرا رسیناز یآمد. لحظه نابود

 به تنگنا افتاده بودند. 

 یعملـ یهـابرداشتن گام یبرا یزكته مریكم یمیداون یكمس ۵۴۴۱ چمار ۴در 
خواسـتند یكـه مـ جاپـان ینظـام یروهـایات نیـنظر نشسـت ایـنگردهم آمد. 
 ینـیب یننـد، را پـین را تـدارك ببیدر هند و چ یگران فرانسواستعمار یسرنگون
و  جاپـان یروهـاین نیمسـلحانه بـ یهاحزب ما زد و خورد ینیب یطبق پ .نمود

از خطر حملـه  یریگ یخاطر په ها بجاپانی ۵۴۴۱ چمار ۴فرانسه شروع شد. در 
زدنـد. هـدف  ینظـام یک لشکركشه ین، دست بیمتفق یروهایاز ن یکی یناگهان
اشـغال  ییتنهـاه ن را بـیها را گرفته و هنـد و چـیفرانسو یاجن بود كه یآنها ا
ن یـنمـود كـه ا یابیحزب ارز یته مركزیكم یمیون دایع كمسیند. جلسه وسینما

توانـد یدنبال خواهد داشت كه مـه را ب یقیعم یاسیبحران س ینظام یلشکركش
 آماده سازد.  یام عمومیق یع برایبه طور سررا  شرایط

ن یو همچن "میرانرا ب جاپانی یهاستیفاش" م گرفت:یمتص رن شعایون بر ایكمس
 یله قبلحرمبمثابه  ،هنینجات م خاطره ب ها وجاپانیه یعل یبزرگ یجنب  مبارزات

موجـود بـود،  یضرور شرایطرا شروع نمود. در هر منطقه كه  ،یام عمومیق یبرا
 شد. یم یدهخاطر كسب قدرت در منطقه سازمانه ب یکینگ چرجست یبایم
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ارتقـاء دهـد و از  یوممـام عیـسطح قه جنب  را ب یکسوصد كه از این قجلسه با
 ،سـازمان دهـد یو قحطـ یه گرسـنگیـمبارزه را علگر و همزمان با آن ید یسو

برنج و غله و غلبـه  یهاانبار یآسار برقیتسخ" یرا برا هاتودهم گرفت كه یتصم

ت بـه سـشن نیا دحزب با مشخص نمودن مصوبات و اسناج كند. یبس "یبر قحط
تحـت  ۵۴۴۱ چمـار ۵۹منعقـده  یته مركـزیكم یمیون دایكمس یخیرهنمود تار

 "م؟یکنـد بیه باچما  ،پردازندیگر میکدیكشتار ه ها بیها و فرانسوجاپانی" نعنوا
 یسـمق یهـاامیـخـود شـده و ق یانقالبـ ییشکوفاوارد مرحله  یجهت مشخص

 ن گرفت. دیآغاز یادیو با سرعت در مناطق ز اومامتد

 ۵۴۴۱ اپریـلگرفـت. در یانجـام مـ یبـا دقـت خاصـ یام عمومیق یتدارك برا
ا فراخوانـد. ن ریتـون كـ یانقالب یكنفرانس نظام یمركزته یكم یمیون دایكمس
را در  ینظـام یروهایم گرفت كه نیتصم ،ر اول حزبیبد استیره ن كنفرانس بیا

دفـاع  یواحـد هـا ،تنـامیبخـ  ویارت  آزاد ،گردهم آورده یون واحدیفراماس
ع یت سـریـترب بـه خـاطر یود آورد و مدارسـجـوه را بـ یاتـوده سیلیممسلح و 
ه بـ یامنطقـه آزاد شـده ۵۴۴۱ جـوند. در یجاد نمایا یو نظام یاسیس یكادرها

 ،كـانباك  ،گرفت )كائو بانکیت باك را در بر میاستان از و  شوجود آمد كه 
 ایتـوده یانقالب یته هایانک(. كمیكوآنک و هاژ یتوو ،نگوئن یتا ،النک سون
سیاسـی مشـخص مشـی ود آمدند و خطوجه و سطوح دیگر ب ایمنطقه در سطح

 یگـاه عمـده انقالبـیپاه ل بیآزادشده تبد شد. منطقهیت مینه در عمل پیاده میو
 تنام شده بود. یو یآت دموكراتیک ید جمهورهتمام كشور و م

 یوحشـتناك یقحطـ ،دیدیرا تدارك م یام عمومیكه خلق ما ق یدر همان هنگام
هنان ما در یمنفر از همون یلیدو م .شد و شمال ترونگ بور مردم باك بویگانبیرگ
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اسـت تهـاجم و اسـتثمار یبـار سج رقـتینها همه نتاین رفتند. ایاز ب یاثر گرسنگ
زدن بـه  خـونبـرای شـب هـاتودهبود. تجهیـز  جاپانیو  های فرانسویستیفاش
 هـاتودهمبـرم  جلوگیری از قحطـی، درسـت بـا مطالبـات خاطربههای برنج انبار

ن مبارزه نه فقط كارگران و ین گرفت و ایاوج نو یانقالبزه رنمود. مبایمطابقت م
ه ن و كارمنـدان را بـصـالحم ،عیشان و صاحبان كوچک صناوخرده فر ،هقاناند

ن را امالکـن از خردهیو بخ  مع یمل ین بورژوازیبلکه همچن ،دیهمراه خود كش
در تقریبـا دفـاع مسـلح  یهاو واحـد یمل ییداد. سازمان رها یدر درون خود جا

آمدند. اینک روحیه قیـام  وجوده های بزرگ بشهر در یتمام دهات كوچک و حت
 در سراسر كشور مسلط بود.

اعـالم جنـگ نمـود.  یسـتیاشف جاپانبه  یر شورویاتحاد جماه ۵۴۴۱ اگست 3
 [۹]شـن -را كه در تون سـان جاپانیظرف چند روز گروه نخبه  در یارت  شورو
د و شـرط در یبدون ق جاپان اگست ۵۱هم شکست. در در ،ن( مستقر بودندی)در چ
 م شد. یتسل یشورو مقابل

ل شـد تـا یزب در تان تـرا او تشـکح ین كنگره سراسریدوم اگست ۵۹خ یتاره ب
نـه فراخوانـده یت میو شركت در كنگره خلق كه توسط و یام عمومیم به قیتصم

 رد. یبگ ،شده بود

م ینه و تصـمیت میو یاهطرح ده ماددر تان ترا او  اگست ۵6 ۀخلق منعقد ۀكنگر
 یملـ یآزاد یبـرا یزكـمر ۀتـیک كمیب نموده و یرا تصو یام عمومقیبر  یمبن
 را انتخاب نمود.  هوشی مین صدر یرهبره دولت موقت ب یعنی

                                           
 .گرفتبرمی در را یانگ جی لونگ هی و لین سی آو، لی استان سه [۹]
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ن یـین تعیخلق را با دقت كامل چن یهاتودهام قی یخین كنگره تاریحزب ما در ا
ن بـه هنـد و یبـدر آورد و قبـل از ورود متحـدها جاپانینمود كه قدرت را از كف 

مانـدن دولـت  یرا در صـورت بـاقیـز ،را سرنگون سازد نشاندهولت دستدن یچ
خلق مـا سـوار  ۀن بر گردیمتفق یقوا جاپانیح ارت  از خلع سالبعد نشانده دست
 شدند. یم

علـت مشـکالت ه در سراسر كشور پخـ  شـد. بـ جاپانم یاخبار مربوط به تسل
اطـالع  یام عمـومیـبـر قمبنـی  یزكته مریاز دستور كم یادیمناطق ز ،یارتباط

گر یکـدیكشـتار ه هـا بـیها و فرانسوجاپانی"آنها از رهنمود  یول ،حاصل نکردند

 یحزبـ یهان رابطه سازمانینمودند و در ا یرویپ "م؟ید بکنیما چه با ،پردازندیم
كـه مربـوط بـه  ییهابخشنامه یراق اجیدر سطوح مختلف توانستند از طر یمحل
 ند. ینما یاحراز قدرت رهبر یام برایر قیع در مسلو اخلق را ب ،ام بودیق شرایط

گذاشـت.  یر قـاطعیتمام كشور تاث در ،یدر هانو ۵۴۴۱ اگست ۵۴ ننموام ظفریق
 ظـرف. در صورت گرفـتگون یدر سا اگست ۹۱ام در هوئه و در یق اگست ۹۹در 
 یروزیـل آمـد و پیـنا یروزیپه ها بو استانها در تمام شهر یام عمومیروز ق ۵۵

 ن نمود. یتنام تضمیرا در و اگست هانقالب ما

ه اعالم استقالل را یانینام دولت موقت به ب هوشی مینصدر  ۵۴۴۱سپتامبر  ۹در 
و تنـام یخلـق وه تنام را بیو دموكراتیک یس جمهوریه تاسنیاین بیقرائت نمود. ا
كـه در  یدوران ،تنام گشودیخ ملت ویرا در تار ینیان اعالم و دوران نویتمام جهان
   است كشور را خود در دست گرفت.یس یواقع یمعنه آن ب

* * * 
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 ۀمثابـه ن انقالب بـیباشد. ایما م یمل  بخییانقالب رها ۵۴۴۱ اگستانقالب 
ه حزب مـا بـ یتحت رهبر یاتوده یمل دموكراتیکكننده در انقالب نییتع یگام

 ،هـم گسسـترا از نسـهاسـتعمار فرا ۀصد سـال یهاانقالب بندن ید. ایآیشمار م
نمـود و  را در كشـور مـا سـرنگون یزمدالفیـو ۀن هـزار سـالیچنـد ۀدیسقدرت پو
ن یو اولـ ،خلـق مـا دموكراتیـکدولـت مسـتقل و  ،تنامیو دموكراتیک یجمهور

روزمنـد ینهـاد. انقـالب پ را بنا یشرقجنوب یایدر آس یدهقان -یحکومت كارگر
بلکـه ، بـود ۴۱/۵۴۹۴ ۀدر مرحلـ یبخ  ملیت جنب  آزادیوفقنه فقط م اگست
س حـزب مـا را یاز زمان تاس یكامل از مبارزات انقالب یسر کیروزمند یانجام پ
 یانقالبـ ییوفاکشـ :  بـزرگ گذشـته بـودید كه از بوته دو آزمـاینمایم میستر
تـا  ۵۴۹6ن از سـال یهند و چـ دموكراتیکۀ جبه ییوفاکو ش ۹۵/۵۴۹۱ یسالها
حـزب مـا اقشـار  ۵۴۴۱تـا  ۵۴۹۱نقطـع از یال ۀزرسال مبـا ۵۱در عرض . ۵۴۹۴
تـوان پر یرویـن نیهمچنـ ،نمـود یدهـت و سـازمانیترب ،جیرا بسخلق مختلف 

نمود. بر  زیاتحاد كارگران و دهقانان تجه یكارگران و دهقانان را در جهت برقرار
ا جبهـه یـست را در درون رپهنیم یروهایتمام ن ،دار حزب ماین اتحاد پایاساس ا
انقـالب را  یروهـایو ن گردهم آورده -نهیت میت ویجمع یعنی -عیوس یواحد مل

در روسـتا و چـه  ،ارید یو چه در نواح یچه در مناطق كوهستان ،در سراسر كشور
 ،پا سـاختخلق را بر یمسلح انقالب یروهایسازمان داد. حزب ما ن ،هاه در شهرچ

در  یام قسـمتیـرا با ق یمحل یزانیرتجنگ پا ،یاسیس ۀمسلحانه را با مبارز ۀمبارز
 یرا بـرا هـاتودهوجود داشـت  یکانكه ام ییوند داد و هرآنجایپ ییق روستامناط
له بتوانـد دسـتگاه ظلـم و سـتم ین وسـیتـا بـد ،نمـودیآمـاده مـ یام عمـومیق
 ییهم در مناطق روستا ،ودال آنها را در تمام سطوحیها و كارگزاران فستیالیامپر

 د.ینگون نموده و قدرت را كسب نماو هم در شهر ها سر
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خلـق را در  یهاتودهن انقالب یبود. ا یاتودهق یخصلت عم یدارا اگستانقالب 
و در نبرد خـارج نمـود  ۀحنصون را كامال از یارتجاع ،ام كشاندیقه سراسر كشور ب

بـر  یخلق را مبن ۀاراد ،ها بودستیالیكامل امپر ۀكه كشور ما در محاصر یشرایط

نـه را یت میـو ۀیـانیب -ب انقالبین ترتیبد .دیت بخشیتقو "خود یروینه ء باتکا"

ق تحقـق یكامل و دق "ردید بدست خود ما انجام گیما با یآزاد"كرد ید میكه تاك
تخـت نشسـت و نـه یدر پا یپرولتـر انتظـار انجـام انقـالبه د. حزب نه بـیبخش
 ه نمود.یتک یجم خاریمستق یهامکكه صرا بحمن

كارگر آنـرا  ۀكه طبق یبخ  ملیینوع انقالب رها است از یانقالب ،اگستانقالب 
 -ودالیـمـه فیشـور نكک یـاسـت كـه در  ین انقالب انقالبید. اینمایم یرهبر

ح یونـد صـحیپ ۀشـکرانه بـ ،هـاتوده یانه عمـومحام مسلیق ۀشکرانه بمستعمره 
و  یدرت دولتـقـاحـراز  به خـاطر هاتوده ۀمبارز یاسیبا اشکال س یات نظامیلعم
 یسـتم اسـتعماریر سیـن انقـالب زنجیـد. ایروز گردیپ ،یاتودهار حکومت راستق
ع زوال یتسره بوسیع اس یآن پاره نمود و در مق ۀن حلقیترفیرا در ضع یزمالیامپر
 سد:ینوین میچن اگستانقالب  ۀدر بار هوشی مینم كمک كرد. صدر ستین سیا

ك  جهان ستم یهاكارگر و خلق ۀبلکه طبق ،تنامیكارگر و خلق و ۀنه فقط طبق"
 :ند. كهیت افتخار نماین واقعیاه توانند بیم

 ،مـه مسـتعمرهیمسـتعره و ن یهاكشور یهاخ انقالب خلقین بار در تاریاول یبرا
كشـور درت را در تمام قد و یمنزل مقصود رسانسره مندانه بروزیرا پ انقالب یحزب

بـه  یاسـی)گـزارد س "گذشـت.ید كه تنها پانزده سال از عمـرد مـوكسب نم
  (۵۴۱۵ فبروری ،حزب ین كنگره كشوریدوم
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 ایتودهرقراری و تحکیم قدرت ب به خاطرمبارزه 

روبرو  یشماریتنام تازه اعالم شده بود كه با مشکالت بیو دموكراتیک یجمهور
اسـت چپاولگرانـه یم سیجـه مسـتقیبـو كـه نتوحشتناك در بـاك ید. قحطیگرد
ان كـرده و یـهـا طغهنوز برطرف نشده بود كه آب ،بود جاپانفرانسه و  یزمالیامپر

رد. یـانجام گ نیدر موعد مع توانستینم ی. كشت و بذرپاشیشکسالبدنبال آن خ
كـه از  ییهـااب شـده و انباریبار كم و خوار ،از كار افتاده یدیتول یهاتمام بخ 
 بودند.  یمانده بود همه خال یقها باجاپانی

هـزار ۹۱۱ ،نمـودیمبـارزه مـ یادهیكه خلق ما با مشکالت عد ین لحظاتیدر چن
ا یـگفتند كه گویور شدند. آنها مشمال كشور ما حمله یواحنه ک بشیسرباز چانکا

ن یا متفقـیـكه گو یاهفیانجام وظ یبرا ،آمده اند جاپانیسالح سربازان خلع یبرا
بودند در خـدمت  ید فروختگانودر واقع امر آنها خ یآنها محول كرده بودند. وله ب
نـه را منهـدم یت میـن منظور آمده بودند كه حزب ما و ویه او ب امریکا یزمالیامپر
ک حکومـت یـ رسـانند و یاریـدر برانداختن حکومت خلق  ناو به مرتجعند ینما
رو یـس نیند. در مناطق جنوب ارتـ  انگلـیبرقرار نما امریکارفدار طده ننشادست
هـا آمـده جاپـانیح سـال لـعخ یهم طبق اظهارات خود شان بـرا ااده كرد. آنهیپ

 یرا برا شرایطتند سخوایبودند كه م یاعزام یهاهروقت آنها گیقحدر  یبودند. ول
ان كمـک یفرانسـوه س بیا سازند. ارت  انگلیمه یبازگشت استعمارگران فرانسو

ن حـال كـه ینـد. در عـیر نماین را تسـخیكرد تا دوباره سراسر خـاك هنـد و چـ
حملـه  ه مـابـ یو هـم از نظـر اقتصـاد یاسینظر سهم از  ،ها متحداستیالیامپر
ات یـدسـت بـه عملک یسـتماتیور سطـه شـان بـ یكـارگزاران بـوم ،كردنـدیم
 زدند. یز خرابکارانه و راهزنانه میآمکیتحر
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و قـدرت  ق آیـدیناپـذیر فـاظاهر غلبـهه همه مشکالت ب نیخلق ما توانست بر ا
كمیتـه مركـزی در دسـتورالعمل خـود  ۵۴۴۱نـوامبر  ۹۱انقالبی را حفظ كند. در 

تـرین هـدفی را كـه پـی  پـای نزدیک "مقاومت و ساختمان ملی" تحت عنوان
ن بـود: یرین دستورالعمل شامل موارد زیا .ن نمودییتعحزب و خلق ما قرار داشت 

سـركوب ضـد  ،یه اسـتعمارگران متجـاوز فرانسـویـمبارزه عل ،م حکومتیتحک"

   "خلق. یزندگ شرایطو بهبود  یون داخلیانقالب

 ،نیـبود. و ا یانقالبدرت قپابرجا نگهداشتن  یله مبارزه برامسئ ،ن مسئلهیمهمتر
داد. قبل از یل میکشد تایوكران بومنو  یزمالیه امپریخلق ما را عل یاتیمبارزه ح

د كـه یـآدر ید بصـورت قـدرتیبا یومت انقالبن بود كه حکیهمه مسئله بر سر ا
شـود و  یبانیكه از طرف مردم انتخاب و پشت یحکومت ،خلق باشده واقعا متعلق ب

. حـزب و دولـت داد یآن مبارزه نمود و قربـان یشد كه برااستحقاق آنرا داشته با
 یمجلس مل ،را سازمان داده ین گذاشتند كه انتخابات عمومآتمام هم خود را بر 

صـدر  ۵۴۴6 جنـوری ۱خ یند. در تـاریقرار نمابر یک حکومت قانونیرا انتخاب و 

نمـود كـه ان ثابت خواهـد یجهانه فردا خلق ما ب"ن اظهار داشت: ینچنه یمیهوش
و حق استقالل خود را بدست  هزه نمودره استعمارگران مبایمصمم است متحدا عل

 "آورد.

 ،روزمندانـه انجـام گرفـتیسرتاسـر كشـور پ رد یانتخابـات عمـوم جنوری 6در 
وز مسـلحانه خـود در جنـوب همچنـان ابه تج یكه استعمارگران فرانسو یحالدر

دند در یكوشـیل مـیشمال با تمام وسـاک در شیان چانکایدادند و سپاهیادامه م
ن ین اولـیـرا سـرنگون كننـد. ا یانمـوده و حکومـت تـوده یانتخابات خرابکـار

د یشـد طبقاتی و مبارزه ت روشن مبارزهیعقانگر وایدر كشور ما ب یابات عمومانتخ
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ه فـیانجـام وظ به خـاطر حزب یكادرهاتن از  ۴۹بر بود. در نام یبخ  ملیآزاد
 ینـیبن انتخابات قهرمانانه جان خود را فدا نمودند. مردم با روشـنیعدر  یغاتیتبل
ه ها بـن شـورایـا نهادند.یح مختلف گام مخلق در سطو یهاشوراراه انتخاب  در

 یام عمـومیـموقت كه در زمان ق یهاشورا یجاه خلق را ب یهاتهیسهم خود كم
 كردند. یانتخاب م ،ل شده بودندیتشک

و  یز انتخابـات مجلـس ملـیـآمتیـدر انجـام موفقخلق مـا  یها و همکاركمک
بوده و ثابت نمود كـه  یر وحدت ملیاپذنغلبه یروینشانه ن ،خلق یمحل یهاشورا

 رد. ی  را بدست گیمصمم است خود سرنوشت خو ین نهبا اراده آ

 یبـرا ۵۴۴۱سـپتامبر  ۹۱خ یتاره ب یدستور ،زمان با تدارك و انجام انتخاباتهم
ن یـشـد. ا درصـا هوشی مینصدر  یتحت رهبر یگذارقانون یشوراک یجاد یا

 یمجلس ملـ ۵۴۴6نوامبر  ۴  را انجام داد و در یخو وظایف یشورا با دقت كاف
ن قـانون یـا ،ن نمـودییـتنـام را تعیو دموكراتیـک یجمهـور ین قانون اساسیاول
بر حاكم بودن بـر سرنوشـت كشـور  ی، حقوق مقدس خلق را مبنیانقالب یاساس
 نمود. ین میتام دموكراتیک یهایتقرار آزادسا   ویخو

تنـام یو یه ملـیـاتحاد ۵۴۴6افت. در ماه مه یرد ـکام و گستــتحسنه ایت میو
(Lien Viet) علل مختلف ه كه ب ییهاتیكه تمام احزاب و شخص ،دیس گردیتاس

كـه  یه ملـیگرفت. اتحادیده بودند را در بر مینه متشکل نگردیت میتا حال در و
ل یت خلـق را تشـکبود و اساس حکوم یکاساس اتحاد كارگران و دهقانان متبر 
اسـتقرار  یهـان مـاهید. از اولـیـگردیتـر مـتر و مسـتحکمیوقداد، روز بروز یم

مـردم انجـام  یزنـدگ شـرایطدر جهـت بهبـود  یاقدامات موثر یحکومت انقالب
م مجـدد یسـقضـبط و ت ،بنفع دهقانان %۹۱الجاره به ل تنزل مالیبقرفت. از یپذ
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مجـدد عادالنـه م یتقسـ ،ن دهقانـانین بـینـامتعلق به استعمارگران و خا یاراض
 ظدر روز و حفـ هشـت سـاعت كـار یقراراعم از زن و مرد، بر یالهن ایب یاراض

و  یگگرسن ،یدسوایه بیار شان. اقدامات مبرم علك یهاراردادقمنافع كارگران در 
اج یاحت یادیكه به آب ز یزراعت محصوالت یوتاهكتجاوز انجام گرفت. در زمان 

 ،د محصـوالت ذرتیـد. تولیگرد یعمل یعیاد و در مناطق وسیاس زیمقه ندارند ب
اه یـکنـوع گیوك )ین دارد( مـانیریاست كـه طعـم شـ ینیب زمیکنوع سیباتانه )
كـار طـرف شـده بـود. گـر برید ین برابـر شـد. قحطـیندچره یاست( وغ یاغده
مـورد توجـه  یسـوادیه بیـزه علرژه مبـایت و بهداشت و بویترب م ویتعل ،یفرهنگ

  از دو یبـ یاس تـودهیدر اثر تدر ۵۴۴6خاص ما قرار گرفته بود. در اواخر سال 
بـه  یاژهیـاموزنـد. حـزب مـا توجـه ویون نفر توانستند خوانـدن و نوشـتن بیلیم

فکـر ه بـنمود كه  یجیهق مبذول داشته و تمام خلق را تساختمان ارت  مسلح خل
رزمنـد. یه اسـتعمارگران متجـاوز مـیـان در جنوب باشند كه قهرمانانه علمبرادران

ل شـده یتبـد یاسـیع سیک جنب  وسیه گر بیاز جنوب مبارز د یبانیجنب  پشت
ب داده شد. پس از مدت زمان یاز جنوب ترت یبانیپشت یهاتهیبود. در همه جا كم

شـركت در مبـارزه  یرزمنده بـرا یهااز تمام گوشه و كنار كشور گردان یكوتاه
 ر شدند. یبطرف جنوب سراز

 یعمارگران فرانسـواسـت یاز حمله ناگهـان یحزب ما مشکالت ناش یتحت رهبر
مسلح و  یهاوریافت. نیبهبود  ی. رفته رفته اوضاع نظامشدند فقدم برطره قدم ب
 هیـانگر ارتقـاء روحیـبل آمدنـد كـه یـان یادهیـعد یهـایروزیردم جنوب به پم

 بود.  یه تجاوز خارجیانه تمام خلق در مبارزه علیجومبارزه

ک و شـیچانکا ،دادیتجـاوز خـود در جنـوب ادامـه مـكه ارت  فرانسـه  یحالدر
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ت خلـق را در جنـوب سـرنگون دند حکومـیكوشیانه مینخا یو یهمدستان بوم
 سازند. 

نـان چآن ،العاده بغـرنج و مشـکلفوق شرایطن ینچزب ما توانست در انطباق با ح
ه را ب د كه در صفوف دشمن تفرقه انداخته و آنیاتخاذ نما یحیصح یهاکیتاكت

دشمن عمده ما "نمود:  یابین ارزینچاوضاع را  یته مركزید. كمیل كشانانفراد كام
د متوجـه آنهـا یـز حمله بایتهستند و لبه  یستعمارگران فرانسوا یدر لحظه كنون

 [۹]".باشد

معـذالک  یآورده بودنـد ولـ بـه وجـود یخطر بزرگ کشیچانکا یروهایه نچاگر 
ند. از یكشور ما حمله نماه آشکارا ب یجرات نداشتند همچون استعمارگران فرانسو

ن یسـت چـیحـزب كمون ین تحت رهبـریچكه خلق  یزه انقالبرن گذشته مبایا
زب حـكرد. لـذا ید میآنها را تهد ،افتییم یشتریداد و هر روز وسعت بیانجام م
ک شیبا چانکا ،خطر اندازده كشور ما را ب ینکه استقالل و عدم وابستگین اما بدو

و موضع محکـم حـزب و دولـت  هاتوده یوارد مذاكره شد. با توجه به شور انقالب
شـد و  یشکسـت منتهـه ک مفتضـحانه بـشـیاکدار و دسـته چان کـاتیتحر ،ما

كه مسـتحق آن  یمجازاته خلق به ن بیناآنها و خا یتنامین و همدستان وامرتجع
 دند. یبودند رس

ستند در حزب ک نتوانشیچانکا یروهاین ،تنامیماهه شمال و ش رغم اشغال یعل
را سـرنگون  ینـد و نـه حکومـت انقالبـینه را منهدم نمایت میوو ب نموده یتخر

 یهـاسـتیالیامپر دستوره ک بشیدار و دسته چانکا ۵۴۴6 فبروری ۹3سازند. در 

                                           
 بود. ۵۴۴۱ نوامبر ۹۱ از حزب مركزی كمیته رهنمود ملی، ساختمان و مقاومت [۹]
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موجـب آن ه امضـاء نمودنـد كـه بـ یبـا اسـتعمارگران فرانسـو یدادقرار امریکا
ن یـشـدند. ایمـ ینـیچ یوهـارین نیگزیتنام جـایدر شمال و یان فرانسویسپاه
نمـود كـه یمال مـهـا را بـرسـتیالیشـرمانه امپریت براه نظـیـركهـره چداد قرار
 نند. یتدارك بب یعمارگران فرانسوخواستند اشغال مجدد كشور ما را توسط استیم

ل مـورد یفرانسه نه فقط مربوط به مسا -نیداد چافت كه قراریدر یما بخوبحزب 
ل مجموعـه یبلکـه بـاالتر از آن انعکـاس مسـا ،ودهبـک و فرانسـه شینظر چانکا
ا یـ :میو قـرار گرفتـه بـودین الترنـاتیـا باشد. ما در مقابلیم یستیالیاردوگاه امپر

در شمال  یان مهاجم فرانسویست با توسل به قدرت اسلحه در مقابل سپاهیبایم
 یفـمختل یهـاه دشـمنیزمان با هم علست همیباینصورت میم و در ایریقرار گ
 یسـتیالیامپر دول یدرونـ یاز تضاد ها ،ا با فرانسه وارد مذاكره شدهیو  ،میبجنگ

 یهـاتیـم و از موقعیرون برانیتنام بیک را از وشیچانکا یروهایاستفاده نموده و ن
م و توسـعه یخواهـد آمـد در جهـت تحکـ بـه وجـودن قرارداد یكه در اثر ا یخوب
م. حزب مـا راه مـذاكره بـا ییاستفاده نما یو تدارك مقاومت مل یانقالب یروهاین

داد موقـت ک قـراریـدولت ما با فرانسه  ۵۴۴6 چمار 6د. در رفرانسه را انتخاب ك
داد خشـک ن قراریا رنگوز نرا بنا نهاد. ه یكه اساس مذاكرات رسم ،امضاء نمود

مـن مبـارزات یُه جاد نمودنـد. بـیا یمشکالت ینشده بود كه استعمارگران فرانسو
ن یبـ یمـذاكرات رسـم ۵۴۴6 جوالی 6خ یتاره دار خلق ما، بیر و پایناپذیخستگ
 ینـدگیئـت نمایق فـام وان دون و هیـرف یدولت ما تحت رهبر یندگیئت نمایه

 ( در فرانسه شروع شد.Fontainebleauن بلو )یدولت فرانسه در فونتا

 یخلق فرانسه و افکـار مترقـ یبانیح و قاطع دولت ما از عالقه و پشتیموضع صح
را یـز ،دیـشکسـت منجـر گرده ن مـذاكرات بـیـخـوردار بـود. اجهان بر یعموم
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مجـدد سـلطه  یقـرارنبودنـد مگـر بر یگریز دیفکر چه ب ینسوااستعمارگران فر
داشـتن  بـه خـاطررد. كـید مـیكشور را تهد   بر خلق ما. خطر جنگ تمامیخو

نکـه بـه یاقبـل از  ۵۴۴6سپتامبر  ۵۴در  هوشی مین صدر ،یفرصت و زمان كاف
روابط با دولـت فرانسـه امضـاء  یبر چگونگ یمبن یدادد قراریكشور مراجعت نما

 نمود. 

بـه  ،ح و كـامال روشـن بـودیصـح یاسین توافقات موقت كه از نظر سیا یامضا
 هایامپریالیسـتكه در خـدمت اهـداف  ،یانقالب امکان داد بر دشمن خونخوار

ن یـا ،یآتـ  مبـارزه را متوجـه اسـتعمارگران فرانسـو ،غلبه نمـوده ،بود امریکا
ه تنام همزمان با آن توانست بیم خلق گرداند. خلق وین دشمن مستقیترناكخطر

كـرده و جنـگ مقاومـت  یآورخـود را جمـع یروهایابد تا نیفرصت  یاندازه كاف
و اواخـر  اگسـتن انقـالب مـاه یند. اوضاع سخت و بغرنج بیرا تدارك بب یطوالن
 حزب و دولت ما بود.  یبرا ی  سختیآزما ۵۴۴6سال 

ن یـوجود تمـام ابـا ید. ولـبسـته بـو ییمـوه جوان ب یسرنوشت حکومت انقالب
خلق مـا را از وانست ت هوشی میندنت یپرز یرهبره زب و دولت ما بحمشکالت 

  را یهـارویم نمـوده و نیرا تحکـ یتا حکومت انقالبـ ،وار برهاندن اوضاع دشیا
دامن  یکات جنگیتحره دم ببدم یكه استعمارگران فرانسو یسترد دهد. موقعگ
   افت.ییسترد مگمقاومت  یرو هایدر سراسر كشور ن زدندیم

 یمدت طوالن یمقاومت خلق در تمام سطوح و برا

 ن سالهایاول یهایروزیپو  یاستعمارگر فرانسو تجاوزكارانه یعل

است خود یسه ب یاستعمارگران فرانسو ،كرده بود ینیب یهمانطور كه حزب ما پ
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  ادامه دادند. بعد یمجدد سلطه خو یبرقرار یبرا "ت اتفاق افتادهیواقع" بر یمبن
جنگ  ۵۴۴6دسامبر  ۵3در  یاز طرف استعمارگران فرانسو ،یکات متعددیاز تحر

مال شـد. فقات امضاء شده لگـداق توین طریافت و بدیدر سراسر كشور گسترد 
خاست و  پاه ب هوشی میندنت یحزب و در راس آن پرز یخلق ما در تحت رهبر

مبـارزه ه ن بیمتجاوزه ید، علیفاظت نماح یم گرفت از استقالل و وحدت ملیتصم
ده و آنـرا ودفـاع نمـ اگسـتانقالب مـاه  یهاز دستآوردله ایوس نیه ازد تا بیبرخ
 د.یم نمایتحک

 ن خطاب نمود:یچن هوشی مینصدر  ۵۴۴6دسامبر  ۹۱در  

حسـن نظـر از خـود نشـان داده و  ،میجهت كه ما طالب حفظ صلح هسـت از آن"
 ،میدهـیشـتر حسـن نظـر از خـود نشـان مـیهرچـه مـا ب یم. ولیكرد یفقاتاتو

را آنها در نظر دارنـد كشـور مـا را یز ،كنندیشتر تجاوز میب یاستعمارگران فرانسو
تا اسـتقالل  ،میینما یز را قربانیند. هرگز! همان بهتر كه همه چیدوباره اشغال نما

  "م.ییدرآ یبندگه ه برم و دوبایدهرا از دست ب

ن رهنمـود را یـا ۵۴۴6دسامبر  ۹۹خ یه در تارین خطابیبا الهام از ا یمركز ۀتیكم

جنـگ  تن رهنمود هـدف و خصـلیا "زد.یخیا مپه تجاوز به یتمام خلق عل"داد: 
م یترس یتدرسه ارت  و مجموعه خلق را ب ،عمل مشترك حزب ۀمقاومت و برنام

ه سـطوح را یـتمام خلـق در كل یاست مقاومت طوالنیس یته مركزینمود. كمیم
 .  دیه نمایخود تک یروینه ست بیباین نمود كه در آن خلق مییتع

روز یـمقاومـت پ"نه اثر خود را تحـت عنـوان یق ترون شیرف ۵۴۴7ل سال یدر اوا

در مـورد جنـگ مقاومـت  را حـزب یله خط مشیوس نیتا بد ،منتشر نمود "است
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 یارتـ  مجهـز و قـو یدارا -یزمالیـامپر-از آنجا كـه دشـمن مـا د:یروشن نما
شـتر در یروز به بـ زده روز یجنگ مقاومت طوالنه ما دست ب حزبد یبا ،باشدیم
ر ییـغتنفع خود ه تناسب قوا را رفته رفته ب ،دهوب نمیدشمن تخر یاصل یرو هاین

 شـرایطب یـترتنیابـد تـا بـدین قوا دست زتواه فروتر ب شرایطبا حركت از  ؛دهد
کـه بتـوان مقاومـت ینا ید. بـرایـن نمایرا تـام یینهـا یروزیو پ یبرتر تفوق و
ک مـا ید جهـت اسـتراتژیبا ن اصلیه كرد. ایخود تک یروینه د بینمود با یطوالن
، یانسـان یروهایقرار نموده و نرا بر ید وحدت ملیبا یروزین پیامت به خاطرباشد. 
ه تجـاوز یـآورد. مقاومـت علخلق را در خدمت جنگ مقاومـت در یقو اخال یماد
. یو فرهنگـ ی، اقتصادیاسی، سینه نظامیدر زم ،ردید در تمام سطوح انجام پذیبا
، مرحلـه تـوازن یاعفـمرحله د :گذردیاز سه مرحله م یقاومت طوالنن جنگ میا

در جنگ مقاومـت  ،نک ثابت شده استی. همانطور كه ایقوا و مرحله حمله عموم
 یمت تحت رهبروجنگ مقا كه خلق در ید مجموعه خلق شركت كند. سالحیبا

 :ینظـام یروهـاین یدنـبدسـته عبارت است از سه نوع ،كندیه میتک حزب بدان
 . جنـگ مقاومـت مـا دریزانیپـارت یحدهاو وا یمحل یواحدها ،منظم یهاواحد
كـه  ۵۴۴۱سـال  یو گرسـنگ یشـروع شـد. قحطـ یالعـاده دشـوارفوق شرایط

كامال صرف خلق ما را  یروهاین ،سبب آن بودند جاپانفرانسه و  هایامپریالیست
که ما یحالدر ،بود ییو هوا ینیزم ،ییایمدرن در هایالحنمود. دشمن مجهز به س

ز هـم كه آنهم نـه كـامال مجیار داشتیوجود آمده در اخته ک توپخانه تازه بیفقط 
و  ،ن حزب ما كامال مصمم بـه مقاومـت بـودیوجود ابود و نه تجربه داشت. اما با

 زد، ارت  خلق را بر پـا داردیمبارزه برخه ه دشمن بید همزمان با هم علیكوشیم
اس یـمقاومـت در مق ین سالهایک اولیپرات د.یت نمایزنده خلق را تقو یهارویو ن
 یهـارغـم سـالحیتواند ارت  منظم ما را علیثابت نمود كه دشمن نم یكشور
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 گزافـی قیمـت به دشمن یاز شهرها برا ی. اشغال تعداد كمدید نابود نماامدرن
 را نظامی بندیدسته سه و بخشیده تقویت را خود پارتیزانی نیروهای ما. شد تمام
 شـرایطخود را ثابت نموده و خـود را بـا  یخلق ما كه قهرمان .بودیم نموده پابرجا
 یو نظـام یهمزمان در دو جبهـه اقتصـاد ،ق داده بودیتطب یو دادن قربان سخت
 كرد. یمبارزه م

داد همانقدر هـم مشـکالت و موانـع یادامه م بیشتراوت خود عده چه دشمن بهر
چـه د هریكوشـین گذشته دشمن مـیگرفت. از ای  قرار می  پایدر پ یشتریب

 یم خود را برایوار حمله عظوانهیكه د یاتمه دهد. دشمن درحالجنگ خه زودتر ب
د یكوشـیمـ ،دیـدیكننده ما تـدارك مـ یرهبر یهاارت  منظم و ارگان ینابود

ظـاهر ه بـ "دادقـرار"ک یـق آن بتوانـد یـكه از طرده برقرار كندننشادست یمیرژ
یـل كنـد. مامید اینکه بتواند ارادۀ خود را بـر مـا تحه نماید، بعقد نم اهانهوخیترق

 یآور  از ده هزار نفر جمعیب های فرانسه توانستندامپریالیست ۵۴۴7اواخر سال 
ق یـطر نیـتا از ا ،ندیت باك شروع نمایه ویرا عل یعیجانبه و وسمله همهحكرده 
را  كننـده مـایررهبـ یهـامنظم ارگـان یاگاه عمده مقاومت كشور و واحدهیپا

 ند. یسركوب نما

 یهـادسـتورالعمل ،كـرده بـود ینـیب یشه دشمن را پقن ینكه ا یته مركزیكم
 ۵۴۴7دسـامبر  ۵۱ها صادر نمـود. دسـتورالعمل تمام سازمانه الزم را ب یاطیاحت

ن نمـود كـه تمـام یـیعت "م كـرد؟یبوالرت چه گفته؟ و ما چه خواه"تحت عنوان 
خواهنـد یكـه مـ ناات مهاجمـیـز نمـود تـا بـر نظریـتجهد یملت را با هایروین
د یـده شـود و بایمبارزه بکشانند خط بطالن كشـه ها بیتنامیه ویها را علیتنامیو

ده شـود. در یـنده دیآ یهام دشمن در ماهیعظ ۀمقابله با حمل ایركات براتمام تد
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 یتانسـزم ۀد حملـیما با"داده شد تحت عنوان:  یگریرهنمود د ۵۴۴7 اكتوبر ۵۱

ایـن رهنمـود،  هتحقق بخشـیدن بـ در امر "م.یرا درهم شکن ین فرانسویزومتجا
های جنگ، عملیات خود را بطور فشرده میهنان ما در تمام میدانرزمندگان و هم

میـان ه با تیزبینی عمیقی خود را بجهت نمودند. ت باك همیو ینظام یروهاین با
پـس از دومـاه ل آمدنـد. یـهای بزرگـی ناپیروزیبه های مبارزه انداختند و توفان

و  دخـو یروهـاین ،ها را دفـع نمـودهیفرانسو یاسآبرق یهامبارزه سخت حمله
ن یدشـمن را نـابود كـرده و همچنـ یاصـل یروهاین ،فظحا ر یگاه مقاومت ملیپا
 م. یمت گرفتیزات دشمن را به غنیاسلحه و تجه یادیار زیر بسامقد

خصلت جنگ عـوض  ۵۴۴7ت باك در زمستان یان در ویزمان شکست فرانسو از
ات یـنـه امکـان دارد در عمل یو یگر روشن شده بود كه برایدشمن د یشد. برا
ه قـادر بـود بـا نکیما نابود سازد و نه ایمنظم ما را مستق یواحدها ،جانبه خودهمه
دشـمن  ۵۴۴3جنگ خاتمه دهد. در سال ه ع بیدد بطور سرخو ینظام یروهاین

  توسـعه یخـو ینکه به منـاطق اشـغالیا یجاه ب :ا عوض نمودخود ر یاستراتژ
بـو چشـم از تعرض به باك ،آورد به وجود یک پشت جبهه قوید تا یكوش ،بخشد
بـه  رارگ زات بـیـ  در نـام بـو پرداخـت و عملیضع خوام مویتحکه د و بیپوش
م ظمـن یخواست واحدهایگر نمیكه بر طبق آن د ،ات كوچک محدود نمودیعمل
در را مـا  یهـاهگـاینمود در اقتصـاد و پایبلکه تالد م ،ما نابود كندیمستقما را 
ــم ــاتودهان ی ــتخر ه ــب نمای ــی ــا آن م ــان ب ــ  یكوشــید. همزم ــدرت و ارت د ق

كمـک بطلبـد. درسـت ه را بـ امریکـات نمـوده و یـ  را تقوینشاندگان خودست
خلـق  ن وات و اعتماد مبـارزیت باك سبب تقویدر و ام یهایروزیپ ،آن برعکس
 هبـ ۵۴۴3 جنـوریمركزی حـزب در  هوسیع كمیتد. پلنوم یگرد یینها یروزیبه پ

گیری رسید كه عملیات در ویت باك نقطه عطف بزرگـی در مقاومـت این نتیجه
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 یعنـی ،مرحلـه دوم گـذار بـه انگریات بین عملیآورده است. ا به وجودما  یطوالن
رانس فـن كنی)چهارم كادرها یاهرانسفع و كنین پلنوم وسیباشد. ایم ،توازن قوا
ن كنفـرانس در یو ششـم ۵۴۴3 اگستن كنفرانس در یو پنجم ۵۴۴3ی در ماه م
   :ن را گرفتندیریمات زی( تصم۵۴۴۴ جنوری

ده یـجنگ یروهـاین ،میگاه ها را درهم كوبی، حمله دشمن به پاینه نظامیدر زم -
 یهـان بخ یهمچن ،میتکامل ده مستقل یهاها و گردانرا به بخ  ینزایپارت
مرحلـه  یبق بـا اصـل اساسـم. مطایل دهیتشک یفن یمسلح و واحد ها یغاتیتبل

دهـد. یل مـیمبـارزه را تشـک یشکل اساس یزانیجنگنده پارت یروهاین ،توازن قوا
است كه آنـرا گسـترد  یضرور یكند ولیم یرا باز یجنگ متحرك نق  ثانو

 یبنـدتهسـسـه دم كه هریابیاختمان ارت  خلق دست سه با گذار از آن ب داده و
را در بـر  یزانیپـارت ۀدیـجنگ یروهـایو ن یمحل یهاواحد ،منظم یهادحوا یعنی
 رد. یگیم

 ۀجبهـ ۀو توسـع یم صفوف وحـدت ملـیتحک یكوش  برا ،یاسینه سیدر زمـ 
ــد ــتحکام  ،واح ــو تقواس ــت ی ــودهت حکوم ــرخف و تیتضــع، یات ــت ی ب حکوم
ن ین سـربازان دشـمن و همچنـیدر بـ عیانو اق یغاتید كار تبلیتشد ،نشاندهدست

جـو در صـلح یروهـایو ن یسـتیالیسوس یكشور ها یبانیجلب پشت یكوش  برا
 جهان. 

 یمـردم بـرا یو فرهنگـ یدما یزندگ شرایط، بهبود یو مال یدنه اقتصایدر زمـ 
 ،یاد معامالت دولتیازد ،نینو دموكراسیگسترد اقتصاد  ،یانجام مقاومت طوالن

تجـارت  یبرقـرار ،یدولتـ یبخ  اقتصاد یزیربرنامه یبرا شرایطآماده نمودن 

ز در خـدمت یهمه چ"طبق شعار  یو ماد یانسان یروهاین یز عمومیتجه ،یخارج
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حـزب  یاست ارضیسه دن بیتحقق بخش ،"یروزیز در خدمت پیهمه چ"و  "جبهه
 ۀمحاصـر ،یزراعتـ یهـاوردهآاد فـریدهقانان و ازد ین سطح زندگجهت باال برد

 .  یدر اقتصاد و یوذ دشمن و خرابکارفتحت ن قمناط

 بـه خـاطرج سـازندگان فرهنـگ یم و بسـیتعلـ ،یو اجتمـاع ینه فرهنگیدر زمـ 
م و یسـتم تعلـیبهبود س ،یسوادیه بیمبارزه عل ۀادام ،شركت موثر آنها در مقاومت

 یزنـدگ یشبرد جنب  برایپ ،یو خلق یعلم ین ملیک فرهنگ نویجاد یا ،تیترب
 ن بهداشت خلق. ین و تضمیمانده و تامن بردن عادات و رسوم عقبیاز ب ،نینو

 ۀیـروح یداریـب یبـرا یمـیک جنب  عظی حزب یمركز ۀتیكم ۵۴۴3 چدر مار
و  یپرسـتهنیمپـا نمـود. آتـ  ان مـردم بریارت  و در م ،در حزب یپرستهنیم
شـد. از  ورهنـان مـا شـعلهیمان رزمندگان و همیدر م یت و سازندگیه خالقیروح

در پشـت خـط دشـمن  یادیـد. مناطق زیت گردیتقو یزانیجنب  پارت ،بركت آن
 افت. یگسترد نمود. حزب استحکام و توسعه  یحدت ملوآزاد شدند. صفوف 

 ینـیزمریت زیـبـود و فعال یمخفـ شـرایطدر  اگسـتما قبل از انقالب ماه حزب 
حزب ما خود اعمـال قـدرت كـرده و مجموعـه  اگستكرد. بعد از انقالب ماه یم

ت یـنمود. اكثریم یرهبر ین فرانسوه استعمارگرایدر مقاومت مقدس عل خلق را
شات سخت سربلند برون آمـده یآزما و اعضاء حزب از بوته كادرهافاق اته ب بیقر
ت كـه ین واقعیهم بودند كه از ا یده شده بودند. اشخاصیوفان مقاومت آبدتو در 
 ییسـتاو خود یـزمدرت را در دسـت دارد سرمسـت شـده و بـه بروكراتقزب ما ح

 یلیخكه  ییهازهیز با انگیاز اعضاء ن یجدا افتادند. بعض هاتوده زآنها ا ،دندیدرغلط
صـدر  ۵۴۴7 اكتوبروسته بودند. در یحزب په رد بید قرار گیتواند مورد تمجیكم م

ن اثر دوازده یدر ا یانتشار داد. ورا  "میر دهییرا تغ سبک كارمان"اثر  هوشی مین
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 سد: ینوین مین نمود. در ماده اول چنییساختمان حزب تع یه را برادما

منـد اسـت هفـینـدارد. حـزب مـا وظ را تیافمول و اشرته حزب ما قصد كمک ب"
وفا و مـردم را خوشـبخت کخـود را شـ ،سرمنزل مقصود برسـانده را ب یمل یآزاد

 [۴]"د.ینما

سبک كـار مـان را "و اثر  ۵۴۴7 چدر مار باك بو یفقاره ب مینهوشی صدر  ۀنام

و اعضاء حزب بودند كه به آنها كمـک  كادرها یدو سند ارزشمند برا "میر دهییتغ
ند. یشان را اصالح نما خود را تکامل بخشند و سبک كار یل انقالبینمود خصایم

موتور برق ه ب توان امر مقاومت راینمود كه میمکررا گوشزد م هوشی مینصدر 
 ،تـر باشـدیچـه موتـور بـرق قـوهر ،ه نمـودیچراغ تشـبه و ساختمان كشور را ب
و اعضـاء  كادرهـارا بـه  ن ضرورتیهمواره ا یشتر است. ویز بیدرخش  چراغ ن

در درون حـزب مبـارزه  یت وحدت و همبسـتگیتقو یشد كه برایادآور میحزب 
 ند. ینما

 یمنشاء اجتماع یما دار یه رفقاچاگر"گفت:  هوشی مینصدر  ۵۴۴۴ جنوریدر 
هـدف  ،متابعت یموزد واحدآاز  یگمه یمختلف هستند ول یخانوادگ قاتو تعل
ک یگـر شـریدکیـ یغم و شـاد در ،و مرگ یدر زندگ ،ندكیرا دنبال م یواحد

ل یـمان نا هدفه ه بکنیا یشوند. برا یکیهم رو بایم ند با تمایهستند. لذا آنها با
  هـم ین در تفکـر خـوید همچنـیـم بایست كه فقط متشکل شوین یكاف ،مییآ
دو  یت سـازماندن به وحـدت تفکـر و وحـدیتحقق بخش یم. برایجو باشقتیحق

                                           
 كلمـۀ "حـزب" بجـای جـا همـه در مولف بود، نشده اعالن علنا هنوز حزب موجودیت زمان آن در اینکه به نظر [۴]

 .نوشتمی را "سازمان"
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 "انتقاد و انتقاد از خود. :سالح در دست ما است

نکه وحدت را یرا بکار برند تا ا د دو متدیبا ـن سطح یترنیین تا پایباالتر زا -همه

حزب "ن گفت: یدر ادامه چن یم. ویینما یشتریشرفت بیو هر روز پ ت نمودهیقوت
ن از یـد. و ایـنمایحمله مـ یهمچون تن واحد یاست ول یادیاعضاء ز یما دارا

 انظبـاط ینـعی ،مین هسـتیآهنـ یانضـباط یبركت انضباط حزب ما است. ما دارا
كـه بـدان توجـه  د بکوشـندیما با یرد. رفقایپذیمآزادانه  آنرا كسسخت كه هر

 "مبذول دارند. یكاف

ک یـ ۵۴۴۴در سـال  هوشـی مـینو صدر  یزكمر ۀتیكم یحزب ما تحت رهبر
افـت و نقـ  ییجا توسـعه مآن در همه  یرویشده بود. ن یاتودهحزب قدرتمند 

 د. یت گردیآن در مقاومت و ساختمان كشور تقو ۀكنندیرهبر

گرفتـه بـود.  یجا یجهان یارت  و خلق ما در صفوف جنب  انقالب یهایروزیپ
تنام یو دموكراتیک یجمهور ۵۴۱۱ جنوری. در روز شدیانقالب پ ۵۴۴۴ اكتوبردر 

 یاتـوده دموكراتیـک یهایگر جمهورین و دیچ ،یر شورویاز طرف اتحاد جماه
 برقرار نمودند.  وماتیکپلیت شناخته شده و با آن روابط دیرسمه ب

مهـم  یهاتیو موفق ۴۴/۵۴۴3 یهامده در سالآدست ه ب یهایروزیبر اساس پ
 یات مـرزیـم گرفت عملیتصم ۵۴۱۱حزب در سپتامبر  یته مركزیكم ،یلماسیدپ

ل آمد. ارت  و ینا یترهم بزرگباز یهایروزیپه ق بین طرید و از ایرا شروع نما
ك گسترد ت بایخود را در و یهاگاهیپا ،مهم دشمن را نابود یاهگاهیخلق ما پا
تنام بطور فشـرده بـه یل ومنوا نیدبرا آزاد نمودند. و  ک قسمت از مرزهایداده و 
هـم را در یسـتیالیامپر ۀب حلقه محاصرین ترتیو بدپیوست  یستیالیوسساردوگاه 
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 یدر تکامل توان مبـارزات یرگ  بزیپه جه  ب ،یمرز تایعمل یروزیشکست. پ
ه یـخ مبـارزه علین بـار در تـاریاولـ یحـزب مـا بـود. بـرا ینظـام یرهبر رو هن

و خـط را شروع نموده  یمیعظ ۀما حمل ۀجنگند یروهاین ،یاستعمارگران فرانسو
ع انجـام یسـر رطـوه ات بیعمل ینشکست. اگر چه اها دردشمن را در مرز یدفاع

 یهاواحـد -شده ما یخوب سازمانده ینظام یمعذالک سه دسته بند یگرفت ول
ل یـهم عمـل نمودنـد. در اوابـا یزانیپـارت یروهـایو ن یمحلـ یهاواحـد ،منظم
نمودند یدشمن تصور مو نیروهای  ما یروهاین نیعدم تعادل ب به خاطرها یبعض

 است.  "لیه فیمبارزه ملخ عل" یه استعمارگران فرانسویكه مقاومت ما عل

حـزب در  یكشـور ۀن كنگـریخود به دومـ یاسیر گزارد سد هوشی مینصدر 

ده و یـرا د یدهر گاه كـه انسـان فقـط جنبـه مـا": ن گفتیچن ۵۴۱۵ل سال یاو
را ما تا ین نخواهد داشت. زیجز ا یسرنوشت ،نانه نظاره كندیبكوته دید اوضاع را با
ران زُیـخَ یهـاهزیـدشـمن فقـط از ن یهـاها و تـوپمایمقابله با هواپ یكنون برا
مـا  ،باشـدیمـ یستینیلن ـ یستیماركس ک حزبیم. اما حزب ما یكردیاستفاده م

رو و یـم. مـا بـه نینیبینده را هم میبلکه آ ،میینمایم یسرتنها زمان حال را برنه
مـردان و  بـهكـه  جهت اسـت نیبد تسم و دریاعتماد دار لقو خ هاتوده ۀیروح
ل را محاصـره كـرده انـد یـهـا كـه ف: شـما بـه ملـخم كهیدهینان جواب میبدب
دهند كه فیل اسـتعمارگران نفـس حقایق نشان مید! یداشته باش صبر ،دیخندیم

   "گردد.كشد اما ارت  ما مبدل به ببر نیرومند میآخرد را می

  یمتقابل عموم ضتعر یتدارك برا ،یدوم كشور هكنگر

همـان انـدازه ه بـ ،افـتییمـ یشـتریارتـ  و خلـق مـا قـوت ب یرویـچه نهر
تـر یشده و مجبور بـه طـوالن یدهكش یرتیوضع بحرانه ب یعمارگران فرانسواست
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شـتر یب یلین موقع خیمسلح دشمن در ا یروهایكردن جنگ تجاوزكارانه بودند. ن
شـد. از نظـر یروز بـدتر مـبـه  وضع بـد آنهـا روز یول ،از زمان شروع جنگ بود

روز اسـتعمارگران هـر ،جنـگ ۀعادالنه و تجاوزكارانریت خصلت غعله ب ،یاسیس
جهان  یمترق یار عمومخلق فرانسه و افک ۀابندیون رشد یسیشتر با صفوف اپوزیب
و تفرقـه شـده بـود. ز دسـتخود انشـعاب یـنمود. صفوف خود آنهـا نیم مدتصا
اقتصادی فرانسـه هـر كردند. در زمینۀ های فرانسه پشت سر هم سقوط میدولت

 چـهشد. هریتر ممیمرتب وخ یو یوابسته شده و اوضاع مال امریکاه بروز بیشتر 
 روز نفـوذشـان و تحـت  یعـت ارتجـاعیبعلـت طب یاوضاع استعمارگران فرانسو

تـر یمـان انـدازه در طـوالنهه ب ،شدیبدتر م ،شان نبود امریکام زیالیافزون امپر

 یاز خـود سرسـخت "،ختنیبـرانگ یتنـامیه ویلعتنام را یو"و  "فیجنگ كث"ن كرد

گـر یجنـگ ده بـ یخـود را از جنگـ یهـاشکسـت"جـه یدادند و در نتینشان م

   "دند.یكشانیم

وجهه و  ،نمودیم یشتریب یما ترق یمقاومت و ساختمان مل ،درست بر عکس آن
و تکامـل  دن رشـیـافت. اییتوسعه م یالمللنیاعتبار دولت و حزب ما در سطح ب

و اعضـاء حـزب مـا دربـاره خصـلت  كادرهـان یدر بـ یزیآمات اشتباهیاعث نظرب

تـدارك "وه كـار نسـبت بـه یدر نوع و ش یبودن مقاومت شده و انحرافات یطوالن

ن یـح ایتصـح یآورد. بـرا بـه وجـود "یع و تعرض متقابل عمـومیگذار سر یبرا
ن اظهـار یچـ یدوم كشـور ۀگردر كن ۵۴۱۵ل یدر اوا هوشی میناشتباهات صدر 

ادامـه  یعمـوم تعـرض متقابـله ع بـیگـذار سـر یتدارك خود بـراه ما ب"نمود: 
ما دست بـه تعـرض  ،ردیانجام پذ یبخشتیرضا نحوه م. هر گاه تدارك بیدهیم

همـان انـدازه ه بـ ،ده شده باشدیچه بهتر تدارك دم زد. هریخواه یمتقابل عموم
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انجـام  یبـرا شـرایطده و یرسـتـر فراعیز سـریـن یزمان تعـرض متقابـل عمـوم

 "تر خواهد بود.ز آن مناسبیآمتیقموف

 به خـاطرنمود كه یگرفت طلب میكه در اوضاع كشور و جهان انجام م یراتییتغ
شـود. كنگـره دوم  تیـحزب در تمام سـطوح تقو یرهبر ،ع مقاومتیل سریتکم
 نمود.  یرا باز یژه مهمینق  و ین اوضاعیدر چن یكشور

 ،انمـمه ۱۹ ،ندهینما ۵۱3د. یل گردیتشک ۵۴۱۵ فبروری ۵۴تا  ۵۵ن كنگره از یا
 ،در شـمال، مركـز یحزبـ یهـاون اعضاء سازمانیلیم مین  از یندگان بیكه نما

 جنوب و خارج از كشور بودند در آن شركت داشتند. 

ق یـرف یاسـیس دكنگـره گـزار ،تـون دوك تـانق یه رفیحافتتا یبعد از سخنران

نه را اسـتماع نمـود. یق ترون شـیرف "تنامیانقالب و" ۀو گزارد دربار هوشی مین
ب نمـود. گـزارد یحـزب را تصـو ۀو اساسنام یاسیس ۀبرنام ،هیانیكنگره سپس ب

ن یـد. در ابـو یو عملـ یوریـت بـزرگ تیـاهم یادار هوشی مـینق یفر یاسیس
 یست سال گذشته بررسیات مبارزه حزب در عرض بیربالن تجیگزارد نه فقط ب

مه اول قـرن یرا در ن یانقالب جهان یهاتیوفقماهمیت ن یبلکه همچن ،شده بود
 ز روشن شده بود. یحاضر ن

مـا  یدهـد. ولـیرا نشـان مـ یشـماریبـع یستم وقـایرن بقمه اول ین"او گفت: 
 یهـاتیـبـا كوشـ  و فعال ،ن قـرنیـمـه دوم ایم كه نیكن ینیب یم پیتوانیم

   "خواهد بود. یترتر و باشکوهمیهم عظرات بازییون شاهد تغیانقالب

تنـام را بدسـت یدرخشـان انقـالب و یاز دورنمـا یتـرقیـدق یابین اوضاع ارزیا
د د نمویتاك هوشی مینحزب صدر  یخیمراحل درخشان و تار یدهد. در بررسیم
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را یـز ،رومنـدیو ن یجهت قـو نیاز ا ،میرومند هستیو ن یقو یحزب یدارا ما"كه: 
ن مدام از آرا كه اعضاء یز ،باشدیم یزمنیلن ـ یزمماركس یوریته كه حزب مسلح ب

ارت  و  یبانیاعتماد و پشت ،لیز تماارا كه حزب یدهند و زینشان م یاكاردد فوخ

   "تمام خلق برخوردار است.

 یراه طوالن "تنامیدرباره انقالب و"تحت عنوان نه در گزارد خود یق ترون شیرف
ن بار حزب مـا یاول یم نمود. برایتنام را ترسیو یاتوده یمل ـ دموكراتیکانقالب 

 ینقالبا ،همانند كشور ما یدر كشور دموكراتیک ـ بورژواروشن نمود كه انقالب 
 باشد. یم یاتوده یمل دموكراتیک

 یرویـن ،م انقـالبیاز دشـمنان مسـتق ،تنـامیاز خصلت جامعـه و یلیگزارد تحل
ن یـداد. بـا حركـت از ایره را بدسـت مـیغ كننده حزب ویمحركه و نق  رهبر

 ـ دموكراتیـکم انقـالب یمستقفه ینه روشن نمود كه وظیق ترون شیگزارد رف
و در  یمتجـاوز فرانسـو هایامپریالیسـتن راندن رویدر ب ،تنامیدر و یاتوده یمل

فـه در ین وظیـكـه ا ـ ودال كه در خدمت آنها قـرار دارنـدیف یروهاین یسرنگون
تـا  ،نهفتـه اسـت یاتـوده دموكراسـیدن به یو تحقق بخش یكسب استقالل مل

ه ورود بـ یبـرا یدارهیبدون گذار از مرحله تکامـل سـرمان انقالب را یباالخره ا

طبقـه  یتحـت رهبـر"شود: ید. در گزارد گفته میل نمایتکم یزمالیمرحله سوس
انجـام ه تواند فقـط بـین انقالب نمیا ،محركه یرویكارگر و زحمتکشان بمثابه ن

 کیـبلکـه تکامـل قدرتمنـد  ،دیـاكتفا نما یودالیو ضد ف یستیالیاهداف ضد امپر
 یزمالینه سوسین انقالب زمید؛ ایامنیجاب میز ایرا ن یاتوده دموكراتیکحکومت 

ن انقالب با انجام كامـل یآورد. همزمان با آن ایود مجوه گذار بدان را ب شرایطو 

   "د.ینمایگذار م یستیالیبه انقالب سوس دموكراتیکانقالب بورژوا  وظایف
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 ۀات بدسـت آمـدبیـسـت كـه تجریارزشمند سـند "تنامیانقالب و ۀدربار"گزارد 
 یوریـح تیق صـحیـان تلفیـو ب ،نمـوده یبنـدست سال مبارزه حـزب را جمـعیب

 باشد. یتنام میک انقالب ویبا پرات یزمنیلن-یزمماركس

تنـام كـه از طـرف كنگـره حـزب بـر اسـاس یحزب زحمتکشان و یاسیبرنامه س

 یعموم یمش یجه تجلینت ،دیب گردیتصو "تنامیدرباره انقالب و" یاسیگزارد س
 یل اساسـین برنامـه مسـایباشد. ایم یاتوده یلم -دموكراتیکحزب در انقالب 
حـزب  یلت عمیم نموده و فعالیق ترسیو دق كامل یشکل فشرده وله انقالب را ب

 انقالب روشن نمود:  یرا در محله كنون

و  یسـتیالین امپریجـاوزرون راندن متیتنام در بیانقالب و یكنون یاساس وظایف"
مـه یو ن یودالیـف یایـبقا یدر سـركوب ،یواقع یک وحدت ملی كسب استقالل و

در تکامـل و  ،دنـكنیآن كـار مـ یكـه رو یكسـانه ن بیدر استرداد زم ،یودالیف
 یه هـایـوجـود آوردن پاه و باالخره در بـ یاتوده دموكراتیکگسترد حکومت 

 تنام(.یحزب زحمتکشان و یكشور ۀن كنگری)اسناد دوم "نهفته است.  یزمالیسوس

ره حزب اساس خط و مشی سیاسی سـاختمان حـزب، سـاختمان و تحکـیم كنگ
پیـروزی ه بـ به خـاطرمالی و غیره را  و حکومت، ارت ، جبهه واحد ملی، اقتصاد

ید نمود. كنگره تصمیم گرفت وجود حـزب را آشـکارا اعـالن یرسانیدن انقالب تأ

نامیـده شـد. رفیـق  "زحمتکشـان ویتنـام حزب"بعد حزب بنام ه نماید و از این ب
 عنوان پرزیدنت و رفیق ترون شینه بعنوان دبیر اول انتخاب شدند.ه ب هوشی مین

مهم در پروسه بلوغ حزب ما بـود. حـزب مـا توانسـت  یگام یدوم كشور كنگرۀ
كـه در آن دیبرگـزار نما یعیكنگـره وسـ ،سین بـار بعـد از زمـان تاسـیاول یبرا
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 یكـه بـا انتخابـات ،داخـل و خـارج از كشـور یحزبـ یهاانندگان همه سازمینما
د. یـدر خود متمركـز و متحـد نما ،ن به باال انتخاب شده بودندییاز پا دموكراتیک
پیشنهاد شده بودند قـبال  كنگرهه ب یریگمیبرخورد و تصم یكه برا یلیهمه مسا

د. مشـی نمورد بحث قرار گرفته بودهای حزب در در مقیاس وسیعی در تمام پایه
هـت كسـب جام خلـق كنگره اساس وحدت حزب و تمـ روشن و صحیح مصوبۀ

 داد. یل میدر انقالب را تشک ینینو یهایروزیپ

ل نمودند. صفوف یت وحدت خود را تکمین وینه و جبهه لیت میو ۵۴۱۵ چدر مار
بر اتحاد محکم كـارگران  یطبقه كارگر بوده و متک یكه تحت رهبر یوحدت مل

دایر د. در همان ماه كه در آن كنگره یم گردیت و تحکیار داشت تقوو دهقانان قر
با تمام امکانـات خـود  امریکاگران و مداخله ید استعمارگران متجاوز فرانسویگرد

كننـد.  یریجلوگ یاستقالل مل یعنیال مشترك دهین اینمودند كه از ایكوش  م

اصـالح در  ،، اصالح در ارتـ "سه اصالح"جنب   ۵۴۱۹در سال  یته مركزیكم
 نمود.  یرا رهبر یاتودهكار 

اه گتت دسـیـتحکام و تقوسـسبب ا ،ن جنب یا ۵۴۱۵-۵۴۱۹ یهادر طول سال
اجات یاحت یگوجنگنده مسلح را كه جواب یروهایحزب شده و گسترد ن یرهبر
كننـده خـود نییتع هكه در آن مقاومت وارد مرحل یطیشر ،ن زمان بودندیا شرایط

 د. یشده بود باعث گرد

نتـایج ه بـن یمـا همچنـ ۵۴۱۵از سال  ینظام و یاسیس یهاتیهمزمان با موفق
حتاج خـود همـواره ید مایم. جنب  باال بردن سطح تولیدیز رسین یخوب اقتصاد
 و رخـوا و یاساسـ یم مواد خوراكیوفق شدود. ما نه فقط ممیپیم یقوس صعود
 یبلکـه حتـ ،مید كنـیـلو ارتـ  را تو یاهـال یحتاج زنـدگیگر اجناس مایبار و د



زحمتکشان ویتنام تاریخ مختصر حزب 60  

ن، بمـب، یمـ ،ارنجـکند یـتول یبـرا ییهاهم. ما كارگایسازبز یم اسلحه نیتوانست
م. ما اقتصاد دوران مقاومت را بـا یوجود آورده سبک ب یهاتوپ محفظه، بازوكا و

 م. یآورد به وجودن ینو دموكراتیکاقتصاد  یمحتو

معطـوف  هـاتوده یبـه بـاال بـردن سـطح زنـدگ یادیـز ژه توجـهیوه حزب ما ب
گـر یو د الجـارهمالها و اتیالن آوردن مییاست پایسه داشت. حزب ما دست بیم

مار دهقانـان توسـط ثسـتاقـدم ه قـدم بـ یستیبایكه م ،دوزده ب یاسیاقدامات س
د. در یـرا بهتـر نما آنـان یزندگ شرایط ینیرا محدود و تا حدود مع یارض مالکان
بردن سـطح الاب یبرا یادشدهاقدامات  ،نموده بود رشد كه مقاومت یاسیهمان مق
حزب در سـال  یته مركزینکه كمیبود. بعد از ا یدهقانان و مقاومت ناكاف یزندگ
رفتـه ن طـرف انجـام گیبه ا اگستكه از انقالب ماه  یاست ارضیج سینتا ۵۴۱۹
ن ییپـا یبـرا یاتـودهک جنب  یم گرفت كه یتصم ،قرار داد ید بررسوربود را م

و باالخره شروع رفـرم  یقانونریغ یهاو پس دادن بهره الجارهمال یآوردن اساس

ن یزمـ"شـعار ه بوحه مقاومت بـحق درست در بین طریاز ا ندازد ویراه بهب ،یارض

نـه یدر زم یاتـودهد. كـار یتحقق بخش "كندیآن كار م یاست كه رو یمال كس
 همگون شد.  یت انجام رفرم ارضیبود كه با فعال یكوشش یجنب  اصالح

 ت شـده ویـمقاومـت خلـق مـا تقو یروهاین ،حین اقدامات صحیبركت انجام ا زا
 ل آمدند. ینا یبزرگ یهایروزیبه پ یگریپس از د یکی

 در ژنو نیرانس هند و چن فو و كنفین بید یخیتار یروزیپ

بر  یترنیسنگ ینسبت تلفاتهمان ه ب ،شدیتر مین طوالنیهرچه جنگ هند و چ
 یاعزامـ یهـابـا تمـام گـروهیبعـد تقره ب ۵۴۱۹آمد. از سال یاستعماگران وارد م
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(Expiditionskorpsفر )از كـار افتـاد و  "رام كـردن"و  "اشـغال"ها در اثر ینسوا
 یالمـ ۀیافت. اقتصاد و بنینقصان  یتوجه متحرك آن بطور قابل ینظام یروهاین

تضـاد هـا  یدر صـفوف اسـتعمارگران فرانسـو ؛بود یشکستگفرانسه در حال ور
ه در جنـگ كـر یامفتضـحانه شکسـتكـه  ،امریکـا یزمالیافتند. امپریید میتشد

 یزمالیـنمـود. امپرین مداخلـه مـیل هند و چیدر مسا یدتریبطور شد ،خورده بود
شـان  یریـزنج یهـاو سـگ یخود را به استعمارگران فرانسو یهاكمک امریکا

 "اســتقالل"اصــطالح هن فرانســه را مجبــور كــرد كــه بــینمــود و همچنــشــتر یب
و  یدسـتگاه حکـومت ،ت اررا در  امریکانفوذ  ده ویت بخشینشاندگان را تقودست
در  امریکـااالت متحـده ید. با توافق است بشنایرسمه ن بیجنگ هند و چ یرهبر
  كـل ارتـ ۀسـمت فرمانـده ( بـHenri Eugène Navarreنـاواره ) ۵۴۱۹سال 

را  "طـرح نـاواره" یده شـد. اسـتعمارگران فرانسـویـن برگزیچـ نسه در هند وافر
تهیه شده و رهبری انجـام آن هـم  هاییامریکاكه در واقع توسط  یطرح ،ختهیر

تصـور  هاامریکاییهم  بود. هم فرانسوی ها و امریکاییهای به عهدۀ امپریالیست
باره بدسـت خواهنـد ورا د یکیاستراتژ اتكردند كه در عرض هجده ماه ابتکاریم

 خواهد آمد. آنها در ۀن تحت ارادیاوضاع جنگ در هند و چگرفت و 

 یاز اوضاع نظـام یعلم لیلک تحیبر اساس  یته مركزیكم ۵۴۱۹ل سال یدر اوا
 یو بهـار یات زمسـتانیعمل یرا برا یقیدق یاستراتژ ،نیچ در تمام منطقه هند و

 ،مـا یمانظـ یروهایتمركز ن :عبارت بود از یاستراتژن یا ،ن نمودیتدو ۱۴/۵۴۱۹
قرار  یفیكه دشمن در آنجا در موضع نسبتا ضع یایکیحمله به نقاط مهم استراتژ

را  ینید نـومسـاع شـرایطه و دنمو هدشمن را پراكند یله قواین وسیبد تا ،داشت
ا د. همزمـان بـیدشمن و بسط مناطق آزاد شده فراهم آ ۀعمد یقوا ینابود یبرا
ت نمـوده از منـاطق یقوترا در پشت جبهه دشمن  یزانیپارت جنگ ستایما سآن 
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م كه ارتـ  مـنظم مـا بتوانـد یآوردیوجود مه را ب یشرایطزادشده دفاع كرده و آ
 متمركز شده و دشمن را در مناطق مورد نظر نابود سازد. 

را كه طبق آن ارتـ  دشـمن  "اوارهنطرح " فات مداوم ارت  ما از همه طریعمل
 ینظام یروهایاز ن یمیم گذاردند. نیعق ،بو متمركز شده بود كاب یدلتا ۀدر منطق

ن امر باعـث مـوج یا د ونخارج شو یتحرك دشمن نتوانستند از مناطق كوهستانم
 ،نـهیشد. در اسـتان كـوآن ب یدر مناطق اشغال یزانیدر گسترد جنگ پارت ینینو

جنگنـده  یهارویترون بو ن ۀن نقطیتریدر جنوبن ین و همچنیو توآ ت یكوآن تر
 عملیاتی بود كـه دشـمن یـک) یسازات پاكیما عملیزانیپارت یو واحدها یمحل

ه دشـمن را بـ (متـرجمـكـرد منطقه را از وجود هرگونه نیروی انقالبی پاك می
حمـل و نقـل دشـمن را منهـدم نمـوده و  یهان راهیترد و مهمنیدنست كشاشک
ه منـاطق یـرا گسـترد دادنـد. تمـام حمـالت دشـمن عل یزانینه جنگ پارتیزم
ت یـرا تقو یزانید. مـا در نـام بـو جنـگ پـارتیمنجر گرد یشکست وه شده بآزاد
نشـاندگان تدس یزان و كارگزاران شخصان سربیب یاعنو اق یغانیتبل ركا ،میدونم

 ۵۴۱۹را منهدم نمودیم. در نـوامبر  مراقبت یهاگاه و برجسد و هزاران پایرا تشد
 سـمت شـمال غربـی در حركـت دیـد،ه ارت  منظم ما را بـ ناواره كه بخشی از

ن بود كه آنرا یآنها ا فند. هدین فو فرود آین بید یبر روباز چتر ۱۱۱۱دستور داد 
الئـوس دفـاع وجـود آورنـد و از شـمال ه ن منطقه بیدر ا یگاهیپا و اشغال كنند

م یو تصـم ت نمـودیـقوت  را یخـو یناواره اسـتحکامات نظـام جهیند. در نتینما
فرانسـه در هنـد و  یاه نظـامگین پایترصورت مستحکمه ن فو را بین بیگرفت د
 ورد. آن دریچ

را  یار مهمیبس یکیاستراتژ هم گرفت ضربیتصم یمركز ۀتیكم ۵۴۱۹در دسامبر 
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ژنرال  ،ارت  خلق یروهایرمانده كل نفه د و بینماشمن وارد ن فو بر دین بیدر د
 یزوده بـ یتـه مركـزیكم یکیدستور حمله را داد. هـدف اسـتراتژ جیاپن ینگو
د. یارت  و خلق گرد ،حزب ۀمجموع ۀات مصممانیو عمل یاراده مبارزاته بل یتبد

ن ابزار صـد یتر  و سادهیخو یبازو یوریبا ن مااده نظام یتوپخانه و پ یواحد ها
 یصحنه نبـرد منتهـه ها كه بلها و جنگلو متر جاده در عرض و طول كوهیها ك
متر خنـدق و لـویها كدشـمن صـد یروهـایر آتـ  نیـآنهـا در ز ،شد ساختندیم
كه آتـ  توپخانـه دشـمن بـر  یزدند. آنها مجبور بودند در حال یارتباط یهانقب
 یهـادانیـمه ها بـوهك یبیآنها گشوده شده بود، راه خود را در امتداد سراش یرو

 د. ننبرد باز كن

هزار نفـر ۹۱۱ ،"یروزیز در خدمت پیهمه چ"، "ز در خدمت جبههیهمه چ"با شعار 
ج شده بودند كه تـوان آن معـادل ین فو بسین بیاز زحمتکشان در خدمت جبهه د

اول رقشـیپها هزار نفـر در گـردان د. دهک كارگر بویون روز كار یلی  از سه میب
 یهـابمب ،كردندید كار میجد یهاجاده یبر رو یفن یكمک واحدهاجوانان با 
 مختلف حمـل یهانکه رفت و آمد در راهیانداختند تا ایدشمن را از كار م یساعت
 و یبـاربر یهـاچرخـهود ،قیهـا هـزار قـاهدنـد. یرا حفـظ نما ینقل و ارتبـاط و
ها ا صـدتـند دافتاكار ه ب ،شدندیده میكش بو اس و ، گایكه با گاوم ییهایگار

ه یزه علرجبهه برسانند. در جبهه مباه را ب یخواروبار و مهمات جنگ ،هزار تن برنج
 زنجیرهـاینمود. دهقانان وارسـته از  یبزرگ یهاشرفتیپ یرفرم ارض ،یزمودالیف
پاخاسـتند ه بـ ،بودند یو انقالب ییجورزم ۀیودال كه سرشار از روحیف یکیولوژدئیا

 یروهـایبخـ  رشـد نن خود الهـامیند و ایرا سرنگون نما یارض مالکان ۀتا طبق
شـعار  ،آمـده بـوددر یشکل حاده ب ین فرانسواه متجاوزیمقاومت شد. مبارزه عل

توانسـتند  "كنـدیآن كـار مـ یاسـت كـه رو ین مال كسیزم"و  "یاستقالل مل"
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ار یدر سـطح بسـ یاسـیمسلحانه و مبـارزه س هو مبارز بندایهم تحقق زمان باهم
 یروزیخدمت پ در یستیبایرا آزاد نمود كه م یعیوس یروهایافته و نیوند یپ یعال
   .ندرین فو قرار گین بید

جنگنده مسـلح مـا  یهاروین ۵۴۱۴ یم 7نقطع در یشبانه روز مبارزه ال ۱۱بعد از 
ا بـه ی هزار سرباز را كشته و ۵6  از یب ،نابود نمودنداستحکامات دشمن را كامال 

ه یژنـرال ل كاسـتر یكه تحت فرمانـده یان اردوگاهی. تمام سپاهاسارت گرفتند
 م شدند. ید بلند نموده و تسلیبودند پرچم سف

ه یـو خلـق مـا در مقاومـت علاسـت كـه ارتـ   یزوریـن پین فو بزرگترین بید
ن فـو ین بـیـنبـرد د :كسب نمود امریکاییگران و مداخله یگران فرانسواستعمار

ه یـستمک  عل یهالقمبارزه خ خیتار نابودكننده در یهان جنگیبزرگتر از یکی
بخـ  شـور شه الهامیهم یابر یروزین پیباشد. ایاستعمارگران م یارفهحارت  
تکانی قدرتمند برای جنـب   صورته ب .ماند خواهد یرت  و خلق ما باقاشوق و 

 برنـد،رنج می امپریالیزمكه تحت ستم استعمار  یبخ  ملی تمام كشورهایآزادی
ن فـو در ین بید یزرویكه پ ۱۴/۵۴۱۹ات زمستان و بهار یعمل یدر ط خواهد بود.

 هزار نفر از سـربازان دشـمن از صـحنه نبـرد خـارج شـدند و۵۵۹آن بدست آمد 
طـرح ن فـو ین بـید یروزیات و پین عملیآزاد شدند. ا یمهم یکیمناطق استراتژ

مـا در  یهـایروزیـه پبـ یاكننـدهنییاس تعیمقه ناواره را نق  بر آب نموده و ب
كـه  ،ن حملـهیسـوم ید را بـروکه ارت  ما خیكنفرانس ژنو كمک نمود. در زمان

 ۹6 در ،كـردیآماده م ،نمودین میین فو را تعین بیدر د یوضع استحکامات نظام
دولت ما  یندگیئت نمایخود شد. ه ۀیافتتاح ۀكنفرانس ژنو وارد جلس ۵۴۱۴ اپریل

 روز بود. یک ملت پیق فام وان دون معرف یرف یتحت رهبر
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بـه را  یار مسـاعدیبسـ یهـاتیـن لحظات موفقین فو در مساعدترین بیما در د
قرار بر یپلماسید ۀو مبارز ینظام ۀن مبارزیب یعال ۀم رابطیم و توانستیست آوردد
 م. یینما

 (.۵۴۱۴ جوالیگزار نمود )اء پلنوم ششم را برنن اثیحزب در ا یمركز ۀتیكم

 یكـه بـرا، اعالم نمـود یاسیم دفتر سید را نسبت به تصموفق كامل خاپلنوم تو
عـدم  ،ت شناختن استقاللیرسمه ن بر اساس بیمجدد صلح در هند و چ یقراربر

تنام از طرف فرانسه وارد مـذاكرده یو یت ارضیتمامه وحدت و احترام ب ،یوابستگ

 هایامپریالیسـت ۀخـود را متوجـ هز حملـین ۀلب" ،م گرفتین پلنوم تصمیشوند. ا
بدست آمـده  یهایروزین بر اساس پید و همچنیطلبان فرانسه نماو جنگ امریکا
 یزمالیـامپر یهـاشـهقن ،ن مبـارزه كـردهیمجدد صلح در هند و چـ یقراربر یبرا

 ،شکسـت نمـوده كردن و گسترد جنگ محکوم بـ تریبر طوالن یرا مبن امریکا

   "د.یقرار نمارا در تمام كشور بر دموكراسیقالل و است ،م و وحدتیصلح را تحک

 جـون ۹۱خ یتـاره ن در ژنـو بـیكنفرانس هند و چـ ،سخت ۀروز مذاكر 7۱بعد از 
مجـدد صـلح در هنـد و  یقـرارد. دولت فرانسه بریان رسیت به پایبا موفق ۵۴۱۴
ت یـحاكمه وحـدت و احتـرام بـ یعدم وابسـتگ ،ن را بر اساس قبول استقاللیچ
كننـدگان در گر شركتیدالئوس و كامبوج از طرف دولت فرانسه و  ،تنامیو یارض

ز یدر دو طـرف خـط متمـا یستیبایمن یطرف ینظام یروهایرفت. نیكنفرانس پذ
ک انتخابـات یـ ۵۴۱6 جـوالیدر  یسـتیبایتنام مـیت مستقر گردند. خلق وقمو
 یسـتیبایها مـیمتحد نمودن مجدد كشور انجام دهد. فرانسو یآزاد برا یعموم
 رون بکشند. ین بیخود را از هند و چ یروهاین
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 هایامپریالیسـتدر كنفـرانس ژنـو،  كننـدهشـركت یبا توجه به توافق كشور ها
خـود را مجبـور  بـاالخره ،اختتام ۀیانیاد و عدم قبول بیز یود سرسختوجبا امریکا
موظـف ه آنهـا خـود را یـانین بیـكـه در ا ،ژه انتشار دهندیو ۀیانیک بیدند كه ید
 رند. ین در ژنو را بپذیداد كنفرانس هند و چنمودند قراریم

هنـد و  یهـاخلق ۀک قرن مبارزیحدود  ۀجیبزرگ ما در كنفرانس ژنو نت یوزریپ
 ۀژه نشـانیـوه بـ یروزیـن پیـا ،بـود یملـ یآزاد به خاطرو  زمیالیامپر ۀین علیچ

 هوشـی مـینحـزب و صـدر  یرتنام تحت رهبـیخلق و ۀنه سال مبارز یسربلند
 كنفـرانسداد روح قـرار ین بر مبنیز مسائل هند و چیآمم مسالمتیظتن .باشدیم
بلکـه  ،ن بـودیچـ هنـد و یهـابـزرگ خلـق یروزیـگر پانینه فقط ب ۵۴۱۴،ژنو 
 ،یاستقالل ملـ ،صلح به خاطرجهان كه  یهاخلق یبرا یبزرگ یروزین پیهمچن

 د. یآیشمار مه ب ،ندینمایمبارزه م یزمالیو سوس دموكراسی

با نه سال مقاومت قهرمانانه و سرسختانه شمال كشور را كـامال از یخلق ما با تقر
م كامـل انقـالب انجـا یالزم بـرا شرایطآزاد كرده و  یوغ استعمارگران فرانسوی
 آورد.  به وجودرا  یستیالیانقالب سوس ۀو گذار بمرحل یارض

 یفرانسـو عمارگرتسن اامتجاوزه یه فقط مجبور بود علخلق ما در جنگ مقاومت ن
هـا و در راس آنـان سـتیالیامپر ۀسـیدس یستیباین میبلکه همچن ،دیمبارزه نما
مـا  بحز ،ر كردهیخواهد كشور ما را تسخیهم شکند كه مررا د امریکا یزمالیامپر
 یتنام سركوب نموده و در جنب  انقالبـیرا در و یجنب  انقالب ،هم شکستهرا در

خـود  ۀفیظمقاومت نه فقط و ۀروزمندانید. خلق ما با انجام پیانم یجهان خرابکار
خـود در قبـال  وظـایفه ن بـیبلکه همچن ،انجام داد یمل یل به آزادیرا در راه ن
 د. یز تحقق بخشین یانقالب جهان
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س حزب مـا ین سالگرد تاسیامیمناسبت سه كه ب ییهاهدر مقال هوشی مینصدر 
 سد: ینوین میر درآورد چنیتحر ۀرشته ب

 یقو كشوریو مستعمره بر  فیضع ،ک كشور كوچکی ،خین بار در تاریاول یبرا"
تنـام محسـوب یخلـق و یبـرا یباشـکوه یزروین پید. ایردروز گیگر پو استعمار

و  یسـوكرادم ،صـلحمـدافع  یهـاروین یروزیـاز پ ین جزئـین همچنیشود. ایم
 ی  پـایرا پـ یپرتو خود راها ب یزمنیلن-میزباشد. ماركسیدر جهان م یزمالیسوس
نجـات  ،ه تجـاوزیمبارزه عل یروزیتنام روشن نمود كه به پیكارگر و خلق و ۀطبق

   "د.یانجام یانقالب یو حفظ دستآورد ها یمل
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انقالب مـا  ،حزب یاندازه سخت خلق ما تحت رهبریو ب رانهینه سال مقاومت دل
آن انـدازه ه بـ ۵۴۱۴در سال  یانقالب یروهایت نمود. نیهدا یبزرگ یروزیپه را ب
 هن را آزاد سازند، دشمن مغلوب اما كامال نـابود نشـدهینبودند كه سرتاسر م قوی
و جنـوب د یـكـامال آزاد گردشـمال  :م شدیقستب كشور ما موقتا ین ترتیبود. بد

ماند. در قبـال  یشان باق نشاندگانو دست ییامریکا هایامپریالیست ۀتحت سلط
مـه داده تـا داابخ  را در جنوب ییفه دارد جنگ رهایخلق ما وظ ین اوضاعیچن

ز یـآمتحـاد صـلحه اانجام رسـاند، و بـسره را ب یاتوده یمل -دموكراتیکانقالب 
 مجدد كشور تحقق بخشد. 

ن شـده یـیهر منطقه متفاوت تع یانقالب كه برا یکیتراتژسمختلف ا یها هدف
 هشمال كـه در مرحلـ ۀبخ  كامال آزاد شد ،هم هستندبا یدر ارتباط محکم ،اند



زحمتکشان ویتنام تاریخ مختصر حزب 70  

گاه استوار انقـالب در یدارد پایگام برم یزمالیو گذار به سوس یستیالیانقالب سوس
دهـد. یمـه مـااد یاتـوده یملـ -دموكراتیکتمام كشور است. جنوب به انقالب 

و  یضـالکـان ارمكـه منـافع  نشـاندگان و دسـت یکنایـ یزمالیـامپر یسرنگون
قرار داده اسـت.  هدف ،كنندیم یندگیرا نما امریکاه كمپرادور وابسته ب یبورژواز
ه هن بـیدد مـجز میآمد دفاع شود و اتحاد صلحیااز شمال ب ،د آزاد گرددیجنوب با
ــا اتحــاد نرســانجــام  در شــمال و انقــالب  یســتیالیانقــالب سوس یروهــاید. ب

 یتنامیافت ویق خواهد یدر جنوب خلق ما بالشک توف یاتوده یمل -دموكراتیک
 د. و آباد بساز دموكراتیکحد، مستقل، جو، متصلح

اقتصاد  و استقرار مجدد یرفرم ارض ،میشمال را كامال آزاد ساز

انقالب جهت انجام  م و خود رایسرانجام رسانه را ب یمل

 میآماده ساز یستیالیسوس

را  ۀ جدیـدف مشخص مرحلیاهداف و وظا ۵۴۱۴در سپتامبر  یاسینشست دفتر س
 ن نمود: ییر تعیشرح زه ب

ازد و سـكـه خلـق را متحـد  حزب ماسـت یعموم ۀفین وظیک مدت معی یبرا"
م صلح از یتحک ید و برایت نمایبس هداداد آت را در جهت حفظ قرار دامبارزه
بـا آن مبـارزه كنـد. جهـت  كـرده و یریگ یدر امر قرارداد پ ینوع خرابکارهر 

ت ساختمان ارت  یتقو ،آن ۀد و توسعیاستقرار مجدد تول ،یانجام كامل رفرم ارض
ع آن تمـام یجنـوب و تشـج یاهـالۀ زراز مبـا یبانیپشـت ،ت شمالیتثب یخلق برا
افتـه یاتحاد مجدد تحقق  ،شوند تا صلح مستحکم گشته هكار برده د بیبا یمساع

   "هن مستقر گردد.یدر تمام م دموكراسیو استقالل و 
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 سـخت و یطـوالن یانقالبـ ۀمبـارز ۀک پروسی یه معنب وظایفن یام كامل اانج
حـزب بـه  یمركـز ۀتـین خواهد گشت. كمیرت تیبا موفق شکل است كه الزامام

 یشـان، بـرا یمبارزاتت توان یكند كه جهت تقویو اعضاء خود گوشزد م كادرها
 یداریـمـال در امـر مبـارزه، تمـام بحو ا یطلبـراحت ،یزمفیمبارزه با هرگونه پاس

رند. هنگام كار در شهر هـا الزم اسـت كـه بـر تعـارض یكار گه خود را ب یانقالب
 جسته و آنرا عقب زنند.  یشیپ یبورژواز

ن مـا یال سـرزممكه مجبـور بـه تـرك شـ پس از آن ینسوفرا هایامپریالیست
داد دادنـد. آنهـا قـراریجاد مشکالت در كـار مـا ادامـه مـیدند همچنان به ایگرد
از آزاد  ،دنـدیروها اهمال ورزیدر خروج و مجزاكردن ن ،مال نمودندبس را لگدآت 

هنان مـا را اغفـال كـرده و آنهـا را بـه یمهم ،ما سر باز زدند یجنگ یكردن اسرا
را  یمصالح و اموال عموم ،آالتنین ماشها تهزار ،جنوب مجبور ساختنده رفتن ب
ن اقـدامات یـمقابل اا نابود ساختند. خلق ما شجاعانه در ی با خود برده و ،باز كرده

خلـق مـا اهـداف  ،میكـردیرا تصرف مـ گبرز یكه ما شهر ها یستاد. هنگامیا
ن یـكه ا یبطور ،هم شکستدر یجاد اغتشاد و وضع بحرانیبر ا یدشمن را مبن
 رد. یع و بدون اصطکاك انجام پذیتوانست سریتصرف م

ابـراز  تهـج "نـهیباد"ان دیـرا در م یتنگ بزرگیمردم ما م ۵۴۱۱ جنوریدر اول 
حزب و دولت كه پس از نـه سـال  یته مركزیكم ،هوشی مینآمد به صدر خود

 یاسیس ۀن واقعیبرگزار نمودند. ا ،شدندیتخت میمقاومت قهرمانانه دوباره وارد پا
 ۵6آورد. در حركت دره قا بیهنان ما را عمیمع همید جمایاسیبرد س ۀهممهم با 
 یهـان سربازان گروهیه شد. با خروج آخریفونگ كامال تخلیها ۀمنطق ۵۴۱۱ یم

 یروزیـن پیـد. ایـهن مـا كـامال آزاد گردیاز مـ یمین ،تنامیاز و یفرانسو یاعزام
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 خلق ما بود.  یبرا یبزرگ

آورد. مـا  به وجود یستیالیانجام انقالب سوس یالزم را برا شرایطشمال آزاد شده 
 ۀیـاول شـرایطن حـال از یدر ع یم ولی  داشتیرا در پ یمبارزه با مشکالت بزرگ

نـابود  ،هن مـایم یم موقتیضمن تقس ،ن مانعیترگم. بزریز برخوردار بودین یمناسب
همه حزب ما ن یسال جنگ بود. با ا ۵۱ یكشور در ط ۀمانددن اقتصاد عقبیگرد
 یکتـاتوریدولـت د ،شـتر شـدیت  بیده و محبوبرفظ كحخود را  یانقالب یرهبر

 ،ا نمـودیـپرولتار یکتـاتورید یخیتار فایبه انجام وظ خلق ما شروع دموكراتیک
و  پرسـتهنیم، و خلـق مـا متحـد ار داشـتیدر اخت یغن یعیر طبیكشور ما ذخا

بـرادر را  یسـتیالیسوس یهابه كشـوریشـایبـ یهـاما كمک ،عالوهربود. ب یكار
 م. یكردیافت میدر

سـب منا شرایطخود را جهت استفاده از  یحزب تمام مساع یخلق ما تحت رهبر
 :بـزرگ بکـار بسـت ۀفیز دو وظیآمتیانجام موفق یبرا مشکالت رق آمدن بیافو 

تـا شـمال بتوانـد  ،یدد اقتصاد ملجن استقرار میو همچن یارضانجام كامل رفرم 
 گام نهد.  یستیالیبمرحله انقالب سوس

 رفـرم یعنـی یاتـوده یملـ -دموكراتیکانقالب  یکیاستراتژ ۀفین وظیتریاساس
کـه انقـالب ینا یافتـه بـود. بـرایتحقـق  طقـهتا آنزمان فقط در چنـد من یارض
ن یـا یسـتیبایگردند م یخلق راض یهاتودهرد و یدر دستور قرار گ یستیالیسوس
ها هزار ج دهیرفت. حزب توانست با بسیپذیانجام م یاشهیفه بطور كامل و ریوظ

 د. یع نمایه و آنرا تسردیرا توسعه بخش یكادر جنب  اصالح

از  ین در تعدادیو همچن یمركز یدر نواح ،در دلتا یرفرم ارض ۵۴۱6در تابستان 
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ه بـر یبا تک یشمال ۀیبعد ناحه ب ۵۴۱۴ اگستاز  .دیان رسیپاه ب یكوهستان ینواح
را در  یارضـ ( انجام رفرم۵۴۱۴ اپریل) یمركز ۀتین پلنوم كمیشانزدهم ۀقطعنام

انجـام اصـالحات ن ید و همچنـیـتول ۀو جنب  توسـع یكشاورز ونیوپراسك"راه 

 ودالی بر زمین از بین رفت ویكه حق مالکیت ف یبطورتعقیب نمود،  "دموكراتیک

داده  یبـیبکار بسـته و ترت "كندیآن كار م یاست كه رو یساز آن ك زمین" رشعا
 یهـاتیـن اقلین خود شدند و وحدت بـیزم ین آقاینشنکه دهقانان كوهیشد تا ا
 د. یت گردیتقو یبوم

 ر انجام گرفت: یاقدامات ز دموكراتیکو اصالحات  یان رفرم ارضیدر جر

در  دموكراتیـکانقـالب  یكه هدف اساس یارض مالکان ۀكامل طبق یسرنگون -
 شمال كشور ما بود. 

ن كـه یهزار هکتار زم 3۵۱ ،ن برده شدیاز ب یبطور قطع یودالیف یت ارضیمالک -
كشاورزی فاقد زمین یا تقریبا فاقـد زمـین  انداران بود بین كارگرزمیندر تصرف 

 "كنـدیآن كار م یاست كه رو یكس ن از آنیزم"شعار ه دن بیبخشجهت تحقق 
 د. یم گردیسقت

قانان شمال امکان افت و دهیتحقق  یزمودالیف ۀوغ هزار سالیهقانان از د یزادآ -
 ن خود گردند.یزم یواقع یآقا یو اقتصاد یاسیس ۀنیافتند در زمی

و قـدرت  یواحـد ملـ ۀن كـه اسـاس جبهـاصفوف اتحـاد كـارگران و دهقانـ -
 د. یت گردیت و تثبیتقو ،باشدیخلق م دموكراتیک

 هتـیكـه كم یینجـاآرخ دادند. امـا از  زین یاشتباهات بزرگ یان رفرم ارضیدر جر
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 یهـاتید موفقوح نمیموقع شناخت و مصممانه تصحه ن اشتباهات را بیا یزكمر
 د. یكسب گرد یاساس

 ۀشـکرانبـه  :ا آغاز كردر یدد اقتصاد ملجاستقرار م یب همزمان با رفرم ارضحز
ن یـانجـام ا ،بـرادر یسـتیالیسوس یغ كشور هـایدریب یهامان و كمک زحمات
د یـزان تولیـد. میان رسیپاه ت بیبطور عمده با موفق ۵۴۱7مقارن با اواخر  وظایف
  یبه بـ یید مواد غذایک شد. تولینزد ۵۴۹۴سطح سال ه ب یو كشاورز یصنعت

ل از بـق یهـاد سـالیـ  از تولیبـ یادیزان زیمه د كه بیون تن رسیلیاز چهار م
 د.یت گردیثبت یجنگ بود. بخ  اقتصاد دولت

كشـور  یت اقتصـادیـن برده شـد. فعالیاز ب یزمالیامپر یازات اقتصادیحقوق و امت
ه بهبـود طرف شدن مشکالت، ما شروع ببرگشت. پس از بر یر عادیسه مجددا ب
گـذار و  ۀمرحلـه ب مقدمات گام نهـادن بـیترته این خلق نموده و ب یوضع زندگ

 م.یرا فراهم ساخت یزمالیساختمان سوس

 ۀت جبهـیـجهت تثب یمات جدیتصم یتصادساختمان مجدد اق ۀدر دور حزب ما
م گرفت كه صفوف یجبهه تصم ۀكنگر ۵۴۱۱سپتامبر  ۱اتخاذ كرد. در  یواحد مل
 هتـیجـاد شـد و كمیتنـام ایو یهنـیم ۀرا گسترد بخشد. جبه یحدت بزرگ ملو

 یکتـاتورید د. دولـتیـق تون دوك تانک انتخاب گردیصدارت رفه ب نآ یمركز
 ؛هـده داشـتعه ا را بـیـپرولتار یکتـاتورید یخیتـار ۀفیخلق كه وظ وكراتیکدم
د در ون نشسـت خـی( در پنجمـیگذارقانون ۀن دوری)اول یمجلس مل. ت شدیتقو
وزیـر وقـت عنـوان نخسـته بـرا  فـام وان دون قیـرف ۵۴۱۱سپتامبر  ۹۱خ یتار

 یحـزب مشـ یمركز انتخاب نمود. تصمیمات دوازدهمین نشست )وسیع( كمیتۀ
 ن نمود. ییو ساختمان ارت  منظم و مدرن را تع یاع ملدفت یتقو
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كـه سـربلند  را ونیاز ضد انقالب یه كوچکوس گرین دوره خلق ما دسایدر طول ا
اسـتفاده ءسو یم سـازمانیو تـرم یح اشـتباهات در رفـرم ارضـیكرده و از تصـح

 هم شکست. در ،ستندیحزب و دولت با ینمودند تا در مقابل رهبریم

و  یدکامل اقتصاآغاز ت و یستیالیسوس ۀسالسه ۀنامتحقق بر

 (۰۳۱۱-۱۱) یفرهنگ

شـمال  ۀدر جامعـ یتـوجهرات قابلیید به تغو ساختمان مجدد اقتصا یرفرم ارض
ت یباشد. فعالیهمگون مهن هنوز در مجموع نایمه اقتصاد مه نیجر شدند. با انم
كوچـک كماكـان  یهاصاحبان كارگاه ،تجار كوچک ،صنعتگران دهقانان، یفرد
وغ یـهنـوز از  یخصوص یهاد. كارگران در كارگاهینمایرا اشغال م یمهم فضای

روان گـردد  یزمالیسوسـ یکه شمال بسونیا یبرارها نشده اند.  یاستثمار بورژواز
 رد. یانجام گ یترعیرات در سطح وسییبود كه تغ یضرور

 یتنـام شـمالیو ،ه اسـتعمارگرانیـدر جنگ مقاومـت عل یروزیبالفاصله پس از پ
گـام  یستیالیبه انقالب سوس یاتوده یمل -دموكراتیکكامال آزاد شده از انقالب 

وضـوح ه ن انقالب را بـینه ضرورت این زمیو اعضاء حزب در ا كادرهانهاد. تمام 
صـفوف ن بود كه در یشمن مدام اگر قصد دیتمام درك نکرده بودند و از جانب د

 یسـتیالیانقـالب سوس وحزب  یدر مقابل رهبر خته واتفرقه اند ید ملحاو ۀجبه
زد تـا ضـد انقـالب را سـركوب  یدیاقدامات شده دست ب یمركز هتیستد. كمیبا

خلق اشاعه دهد. این در  و نامبارز ،كادرهان یرا ب یستیالیسوس یدئولوژیكرده و ا
 داری تمیـز دهـد،ز سـرمایهعمل مهم اسـت كـه هـر فـرد راه سوسیالیسـتی را ا

د اجازه یا بای  كه گوین گرایرا بشناسد و بتواند با ا یزمالیسوسه ضرورت تکامل ب
 لــۀمرحه د و آنوقــت بــبــایآزادانــه گســترد  ینــیمع نزمــا تــا یدارهیداد ســرما
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ه تصـورات یـعلحـزب ن یمصممانه مبارزه كند. همزمان با ا ،روان شد یزمالیسوس
 یآزاد ۀفـیوظو در شـمال  یسـتیالین انقـالب سوسیبـ ۀنادرست نسبت به رابطـ
در شـمال  یزمالیدند كـه سـاختمان سوسـیترسـیها مـیجنوب مبارزه كرد. بعض

آورد. حزب نشـان داد كـه  به وجودهن یدر مبارزه جهت اتحاد مجدد م یاشکاالت
جنوب و جهت اتحاد مجدد  یآزاد یبرا یترمناسب شرایط ایجاد به خاطردرست 
 گذار نمود.  یزمالیسوسه توان و مصمم بپر ،عیسر یهابا گام یستیشمال با

در  ،تنـامیو ۀژیـو شـرایطد تحـت یرا با یه سرعتكدام اشکال و چگون ،هاچه متد
م كه شـمال آزاد یانتخاب كن ،م شده استیدو بخ  تقسه هن بیكه هنوز میزمان

ه بـ یدارهیتکامـل سـرما مرحلـه و استعمار بـدون عبـور از یزمودالیفوغ یشده از 
( مقـرر ۵۴۱3)نـوامبر  یمركـز ۀتـین پلنـوم كمیچهـاردهمگذار كند؟  یزمالیسوس

اقتصـاد  یسـتیالیسوس ین است كه دگرگونیدر ا یكنون یمركز ۀفیداشت كه وظ
جلو ه داری را بخصوصی سرمایهطور اقتصاد نیدهقانان و صنعتگران و هم یفرد

كه  یتدولزمان باهم تمام نیروها را جهت تکامل بخ  اقتصاد رانده، تا بتوان هم
ر و ییـن نکتـه تغیم. مهمتـریریـكار گه ب ،است یكننده در اقتصاد ملنییتع یروین

 است.  یتکامل كشاورز

ن است كه دهقانان منفرد سازمان یا یكشاورز یستیالیر سوسییحزب در تغ یمش
( را یسـتیالیسازمان سوس ینیجن یاهتعاون متقابل )سلول یهاداده شده در گروه

( و یسـتیالیمـه سوسین )نییسـطح پـا یكشـاورز یدیتول یتعاون یهاانسازمه ب
 ء( ارتقـایسـتیالیافته در سـطح بـاالتر )سوسیرشد یتعاون یهاباالخره به سازمان

زه بـودن یكه بـه مکـان یرزوزه كردن كشایویاست كه كلکت یعنن بدان میدهد. ا
زه یوید. كلکتین كار حركت نماینو یو سازمانده یاریآب یاپهم ،رددگیمشروط م
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گـر یود از جانـب دن خـیـده و اوكمک نمـ یستیالیسوس یمل صنعتاكردن به تک
 سازد. یون فراهم میزاسیویت و تکامل كلکتیبثت یرا برا شرایط

 یتعـاون یهـاحزب در ارتباط با صنعتگران مقرر داشـت كـه آنـان را در شـركت
رد تـا یـار آنان قـرار گیزات در اختیجنس و تجه ،مواد خام ،دادهتجمع صنعتگران 

   داده ویده كـار را افـزانموده باز یک خود را نوسازیم تکنقده نکه آنها قدم بیا
 كمک كنند.  یدولت ۀد را باال برند و به انجام برنامت محصوالت خویفیك

 یدگرگـون یمشـ یخصوصـ یدارهیبـا صـنعت و تجـارت سـرما ۀحزب در رابط
 یملـ یبـورژواز ،یسـتیالیانقـالب سوس ۀكند. در مرحلیب میز را تعقیآممتمسال
ت حـزب گـردن نهـاده و بـه یبتره ب ،ت شناختهیرسمه حزب را ب یكان رهبركما
 رۀدمصا یاه جب یاقتصاد ۀنیدولت در زمگذارد. یاحترام م یواحد مل ۀجبه ۀبرنام
 یاسـیس ۀنـیدر زم یملـ یبـورژوازكند. یم یاردیآنرا خر ید بورژوازیل تولیوسا
ا تجار كوچک بحزب در ارتباط  .شودیقلمداد م یهنیم ۀک بخ  از جبهی ۀبمثاب
 قـدمه قـدم بـ نل شـدیحتسمت كند و به آنها در یرا ترب انم گرفت كه آنیتصم

 د وارد سازد. یاز آنان را در تول یكمک نموده بخ  بزرگ یویكلکت یشان در زندگ

تحـول  نـۀیاست درست حزب و دولـت در زمین سیهمچنح و یصح یرهنمود ها
كـه از  ییژه در مناطق روسـتایوه ب ،عیوس یهاتودهاقتصاد از جانب  یستیالیسوس
ل یتبـد یاتـودهم یان عظـیـک جریه ب یون كشاورزیوپراسجنب  ك ۵۴۱۴سال 

ع فن منـایبـ ،یدارهیو سـرما یستیالین راه سوسی. مبارزه بشدرفته یپذ ،شده است
انـدازه مشـکل و یع بـنـموا ینقـاط و بعضـ یدر برخ دو و منافع فریكلکتحق هب
 ،پارچـهکیـقتـا یسـت حقیبایحزب م یشرایط چنین. تحت ده انجام گرفتیچیپ

 هوشی مـینثبوت رساند. صدر ه كامل را ب یک همبستگیباشد و  یمصمم و قو
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از هـر  یسـتیالیقـالب سوسان رۀد در دویـحزب با"ان داشت یب ۵۴۱7در سپتامبر 
ن و بـاال بـردن یت نویک تربیجامعه بدون  یتر باشد. دگرگونیقو یگریزمان د

ن و ااز مبـارز یسـتیالیر نخواهد بـود. انقـالب سوسیپذحزب امکان ءااخالق اعض
 طلبـد.یمـ یستیالیق سوسیعم یک آگاهیو  یک موضع محکم پرولتری كادرها

كـامال از تـأثیرات ایـدئولوژی ( بایـد خـود را متـرجم -هاو كادرن ااین دو )مبارز
ردن گـ یویـكلکت ۀیـروحه ده و بـیـرهان ییگران فردینچهم طبقات استثمارگر و

 "نهند.

 مجموعـه كادرهـا و اتقریبـ هوشـی مـین صـدر شکرانه تربیت دقیق حزب وه ب
را هنگام گذار به مرحله تـاریخی جدیـد  كیفیت كمونیستی خود ندن توانستامبارز

بسـیج  را تربیـت و ها رفتنـد تـا آنـانمیان تودهه عالقمندانه بد. آنان نحفظ نمای
یعنی تنها پس  ۵۴6۱پایان سال  مشی حزب را با موفقیت اجراء كنند. در نموده و

ین كـه یهای تعاونی سطح پـااز سه سال، دگرگونی در كشاورزی با ایجاد شركت
مـده پایـان ع ، بطـورگرفـتبرمی در های مزروعی رازمین %63و ها كارگاه 3۱%

نی درجه باال تبـدیل شـدند. در های تعاوشركته ها باز كارگاه %۵۹یافت. تقریبأ 
های بـورژوازی از كارگاه %۴3و های بورژوازی صنعتی صد كارگاه ها صد درشهر

نقل موتوری شکل اقتصاد سوسیالیستی  از وسایل حمل و %۴۴تجارتی همچنین 
تجدید  در ید استثمار بورژوازی آزاد گردیدند.ها هزار كارگر از قخود گرفتند. دهه ب

بـی  از  هـای مهمـی كسـب شـد.كوچک نیز موفقیت تجار تربیت صنعتگران و
بـی   و از جمع صنعتگران كه باید تجدید تربیت شوند( % 33) صنعتگر هزار۹6۱
ازمجمــوع خــرده تــاجران( در اشــکال مختلــف  %۴۱) هــزار خــرده تــاجر۵۱۱از 

تولید، بویژه به ه این گروه ب از نفر گنجانیده شدند. پنجاه هزارهای تعاونی شركت
شـده های كسبگردیدند. همزمان با موفقیت دستی واردصنایع تولید كشاورزی و
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ساله در زمینه تولید كشاورزی، صـنعتی، ، برنامه سهدگرگونی مناسبات تولیدی در
بخشـی انجـام طـور رضـایته تجهیزات بهداشـتی بـ تربیت و فرهنگی، تعلیم و

 گرفت.

یافته كه میراث جامعه كهن بودنـد بطـور عمـده برطـرف امراض شیوع بیکاری و
تکامل  ساله، یعنی دگرگونی سوسیالیستی وكننده برنامه سهشدند. موفقیت تعیین

فرهنگی را بایست به پای این واقعیت نوشت كه این برنامه مناسـبات  اقتصادی و
 انسان از انسـان را بطـور عمـده برانـداخت و استثماركرد،  سوسیالیستی را برقرار
ــب ــاد عق ــده واقتص ــا مان ــاهمگون م ــ ن ــتی وه را ب ــاد سوسیالیس ــک اقتص  ی

سوسیالیستی همگون تبدیل كرد. تغییرات بزرگـی كـه در جامعـه مـا انجـام نیمه
جنـگ  متبلـور گردیـده انـد. پـس از پیـروزی در ۵۴۱۴گرفتند در قانون اساسی 
ه بـ طور كامل آزاد شـده وه شمال ب ،فرانسوی وزان استعمارگرمقاومت علیه متجا

كه جنوب هنوز تحت یـوغ  حالیره انقالب سوسیالیستی گام نهاد، دب مرحله گذار
 باشد.ها میودالیف ها وامپریالیست

بایستی گسترد یافته تا با افتاده بود میها عقبكه از رویداد ۵۴۴6قانون اساسی 
 ۵۴۱7 جنـوریتژیک مرحله جدید مطابقت كند. در ااسترساختمان  اوضاع جدید و

مجلس ملی جمهوری دموكراتیک ویتنام تصمیم گرفت كه قانون اساسی را تغییر 
هوشـی برای انجام این امر كمسیونی انتخاب كرد كه تحت هدایت صـدر  دهد و
ساله كمسیون پیشنهادی را برای تغییر قانون داشت. پس از یک كار سه قرار مین
پذیرفته شد. این اولـین  ۵۴۱۴دسامبر  ۹۵كه در  ه دادیمجلس ملی اراه سی باسا

 باشـد. ایـن قـانون اساسـی بیـان اراده وقانون اساسی سوسیالیستی ویتنـام مـی
برای وحـدت دوبـاره  ،م را بسازدزمجاهدت خلق ماست كه مصمم است سوسیالی
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 دموكراتیـک و جو، متحد، مسـتقل،حیک ویتنام صل سرزمین پدری مبارزه كند و
 وفان بنا نماید.کش

 دورۀ عبور سومین كنگرۀ سرتاسری حزب، مشی عمومی حزب در

 (۰۳۱۰ -۱۱ساله ) انجام اولین نقشه پنج و مزبه سوسیالی

شـد. حـزب مـا  هـانوی برگـزار در ۵۴6۱سپتامبر ۵۹ا ت ۱سومین كنگرۀ حزب از 
گذشـتگی، سـومین انج از مملو سی سال نبرد قهرمانانه و برای اولین بار پس از

 هـزار۱۱۱به نماینـدگی  تن ۱۱۱كنگره  پایتخت برگزار كرد. در را در كنگرۀ خود
هوشـی  حق مشورتی شركت كردند. صدر گیری واعضای حزب با حق تصمیم از

این كنگره، " مناسبت گشای  كنگره ایراد كرد، بیان داشت:ه نطقی كه ب در مین
هن یز مـیآممجدد صلح ادحتا یدر شمال و مبارزه برا سوسیالیزم كنگرۀ ساختمان

ق لـه دوآن یـرا كـه توسـط رف یزكـمر ۀتـیكم یاسیكنگره گزارد س "باشد.یم
و  یالمللنیب را كه در اوضاع یرات مهمییق له دوآن تغیرفت. رفید پذیقرائت گرد

 ،ل نمـودهیـداده بودنـد تحل یور ۵۴۱۵ بـروریحـزب در ف ۀن كنگریاز دوم یمل
 یالمللنیب یدر اوضاع كنون" :اضافه كرد مجسم و را تنامیتجارب بزرگ انقالب و

ک یـ یزد و مصممانه تحـت رهبـریپاخه كه متحد ب فیک خلق كوچک و ضعی
 یقـدر كـافه بـ ،برزمد دموكراسیاستقالل و  یبرا یستینیلن -یستیحزب ماركس

   "روز شود.یپ یتوانست كه بر هر متجاوز

 ۀو مبـارز یزمالیكنگره راه عبور به سوسـ یهان قطعنامهیو همچن یاسیگزارد س
نشان داد كـه  یاسیهن روشن ساختند. گزارد سیما را جهت اتحاد مجدد مخلق 

 یداف اصـلهد كه ایجد ۀک مرحلیه تنام بیب وانقال ،از زمان استقرار مجدد صلح
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ک یـدادن  ،حفـظ صـلح یبـرا هصـممانم ۀمبـارز ،ت وحدت تمام خلقیتقو"آن 
 یملـ -دموكراتیـکدر شـمال و انقـالب  یسـتیالیانقـالب سوس به یقوتحرك 
بنـا  ،دموكراسیهن بر اساس استقالل و یتحقق اتحاد مجدد م ،در جنوب یاتوده
وفان و كمـک کو شـ دموكراتیـک ،مسـتقل ،تنام دوباره متحد شدهیک ویكردن 
و  یجنـوب شـرق یایصلح در آس یهدارنگ ،یستیالیت اردوگاه سوسیتقوبه ثر مو

 ده است. یوارد گرد ،باشدیم "جهان

ن یتـرنـدهكننیـیدر شـمال تع یزمالینشان داد كه ساختمان سوس یاسیگزارد س
باشد. كنگـره بـا یامر اتحاد دوباره م یانقالب و برا ۀتکامل مجموع یفه برایوظ
 :ن نمـودیـیتع ،اسـت یر مبتنـیرا كه بر هدف ز یعام ین گزارد مشیه بر ایتک
ت یهـدا یزمالیسوسـ یسـوه ا بـنو توا مطمئن یهاسرعت و با گامه شمال را ب"

 ،ایـپرولتار یکتـاتورید یخیتار وظایفن هدف و تحقق یاه دن بیرس یبرا ".میكن
ه ر را تا سرانجام بیل زیخلق اعتماد داشت و مسا دموكراتیکحکومت ه ب یستیبا

 ت نمود:ینحو احسن هدا

كشاورزی، صنعتگری و تجارت كوچک و همچنین صـنعت  یستیالیر سوسییتغ -
 داری.و تجارت خصوصی سرمایه

 اقتصاد.  یتکامل بخ  دولت -

 و صنعت سبک.  یكشاورز ۀق تقدم تکامل باصرفیاز طر صنعتی كردن - 

ه تنـام بـیفرهنگ و فـن تـا و ،یدئولوژیا ۀنیدر زم یستیالیع انقالب سوسیتسر -
شـرفته یدرن و فرهنگ و دان  پم یبا صنعت و كشاورز یستیالیر سوسک كشوی
 "ل گردد.یتبد
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 یسـتیالیسـاله جهـت تکامـل سوسپـنج برنامـۀ نیاولـ وظایفت و سمبا  ۀكنگر
تحکام حزب اتخاذ نمـود و اس یبرا یماتیتصم ،موافقت كرد یو فرهنگ یاقتصاد
 ۀتـیسـمت صـدر كمه مجـددا بـ هوشی مینق یرف .رفتیرا پذ یدیجد ۀاساسنام
 دند.یر اول انتخاب گردیسمت دبه ق له دوآن بیو رف یمركز

 ۀفـیبعـد وظه ن بید: از ایوارد گرد ینینو ۀرحلمه شمال ب ،حزب ۀن كنگریبا سوم
را بنا كند و همزمان بـا  یزمالیسوس یو فن یماد ۀین بود كه پایحزب در ا یمركز
ن را محکـم ینـو یدیده و مناسبات تولیسرانجام رسانه را ب یستیالیر سوسییآن تغ

 ساخته و بهبود بخشد. 

ب شده یحزب تصو ۀكه در كنگر یساختمان اقتصاد یمش جهت مشخص نمودن
 یتکامل كشاورز رۀمشورت دربا یبرا ین نشست عمومیدچن یمركز ۀتیكم ،بود
( و ۵۴6۹ اپریـلدر مـورد برنامـۀ دولـت )( ۵۴6۹ )جـون( صنعت ۵۴6۵ جوالی)
گـزار كـرد. بر( ۵۴6۴گذاری كاالهـا )دسـامبر قیمتی، تقسیم و ارزبارۀ مسئله در
ن سـه یبـل بـانق  و ارتبـاط متق ،تیوضع درل خود را در مویتحل یمركز ۀتیكم

و انقـالب  یانقـالب فنـ ،یدیـتر نمود: انقالب در مناسبات تولقیر عمیانقالب ز
 كند. یرا اشغال م یدیموضع كل یكه در آنها انقالب فن یفرهنگ -یکیدئولوژیا

ان انجـام یباشد. در جرین سه انقالب میتکامل ا حلقه رابط یستیالیانقالب سوس
ن انباشت یرابطه ب ،هیاز جانب حزب ما مانند انباشت اول یل مهمین انقالب مسایا

 ،یصـنعت و كشـاورز ،یم دفـاع ملـیو تحکـ ین ساختمان اقتصادیب ،و مصرف
تـر یجد ،ترز مشخصهر رو ،یاو منطقه یع مركزیصنا ،ن و سبکیسنگ عیصنا

 كشور حل شدند.  یهایژگیو مطابق با و
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بصورت  كه یخلق ما بر مشکالت متعدد ۵۴6۵ساله از پنج ۀن برنامیدر انجام اول
وجـود  یاقتصاد یماندگاز اعمال دشمن و عقب یناش یخشکسال ،یعیمصائب طب
وضـوح ه اوضاع بن یا   رود.یپه مطمئن ب یاهغالب آمد تا بتواند با گام ،داشتند

 [۱]"یلباك"، "تان كنگ"، "ین هایدو"، "فونگیدا"، "سه اول"ر ییتغ هایجنب در 

 ،كـار یسـتیالیسوس داگـیكسب عنوان گروه بر یر برایی  تغو بخصوص در جنب
ار از و كـ یدیـتول داگیان گروه بررها هزان جنب یان ایدند. در جریدعکس گرنم

هـزاران شـركت  ،شناخته شـدند یستیالیسوس گادیعنوان گروه بره جانب دولت ب
ل گشتند و هـزاران واحـد یشآهنگ تبدیپ یتعاون یهاشركته ب یكشاورز یتعاون

افـت داشـتند. یرا در "یروزیـمصمم تـا پ" یمسلح خلق عنوان واحد ها یروهاین
قتـر یهر روز عم ،سوسیالیزمتر صرفهان بامخود و ساخت یروینه ه بیکت :یده هایا

 كند. ینفوذ مدر خلق ما 

ن یـوجـود داشـتند. ا یادهیـمشـکالت عد مزیلوسـیاس یصادقتدر راه ساختمان ا

                                           
 و ارت  در تحولی جنب  محتوی( افراد كامل توان مقدار به نسبت و كار توان كیفیت و مقدار به نسبت) اول سه [۱]

 .۵۴۱۴-6۵ از ایتوده میلیس

Dia Phong :جنـب  تکنیـک ،(بینه كوآنگ استان) توئی له بخ  -توئی فونگ ناحیۀ در كشاورزی تعاونی تولید 
 .۵۴6۱ از كشاورزی تولیدات افزای  برای تکنیک آموختن و تعاونی هایشركت هدایت تجدید برای تحولی

Duyen Hai :كـردن راسیونالیزه برای تحولی جنب  تکنیک. فونگ های در مکانیکی هایدستگاه برای كارخانه 
 . ۵۴6۵ از صنعت در تکنیک نوسازی تولید،

Thanh Cong :توسـعه خـاطر به تحولی جنب  در تکنیک هوآ، تانه وینس استان در دستی صنعت تعاونی تولید 
 صنعت در ۵۴6۵ از كردن، عمل جوییصرفه با ها تعاونی ساختمان در و كردن تکیه خود نیروی به عمده بطور روحیه
 .  یدی

Bac Ly :در "كـردن مطالعـه خوب آموختن، خوب" تحولی جنب  تکنیک ها، نام لی بخ  در دوم سیکل مدرسه 
 .۵۴6۵ از درس هایكالس
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را كـه منشـا آنهـا در اوضـاع یـنبودنـد ز یا موقتی یچوجه تصادفیه مشکالت به
 ،یاهیـناح یهـابه سازمان ،ییاجرا یهانبود. حزب بطور منظم به ارگا یاقتصاد
نمـود یمـ یادآوریـ یادارات دولت یاهیپا یهاخود و سازمان یاهیپا یهاسازمان

تمـام مجاهـدت خـود را جهـت برطـرف نمـودن  یسـتیكه آنهـا در هـر دوره با
  یپه تا بتوانند بدون وقفه ب ،رندیت خود بکار گیفیها و بهبود كضعف ،اشتباهات
 ۵۴6۵ اپریـلكـه در  یمركـز ۀتـین پلنـوم كمیچهـارم ین مشـیرتو اروند. در پ
 ۀنیعمده در زم روطه حزب را ب ۀكنندتیت هدایت فعالیمسئله تقو ،دیل گردیتشک
العاده   فوققن نیهمچنی مركز ۀتیمورد بحث قرار داد. كم ییاجرا و یالتیکشت

 ۀو توسـع حزب نشـان داد یهاهنمودو ر یرا در اجراء مش یاهیالت پایمهم تشک
را مقرر داشت و همزمـان بـا  [6]"یهپا یهاو سازمان هاوب سلولچچهار" نب ج

 وارد عمل شد.  ییاجرا یهال ارگانیآن جهت تکم

عف ضـ ۀكه نشان داده شد نقط پس از آن ۵۴6۹وان سال آ درحزب  یاسیفتر سد
 هـان جنـب یبزرگ را سازمان داد. ادو جنب   ،ت اقتصاد نهفته استیما در هدا

ک یــنو تک یتعــاون یهــاشــركت یدر رهبــر یزعبـارت بودنــد از جنــب  نوســا
 ،تیء حـس مسـئولسـو هـدف  ارتقـا کیـكه از  ین جنبشیو همچن یكشاورز
ه یـگر مبـارزه علید یک و از سویتکن یت و نوسازیهدا ،یو مال یت اقتصادیتقو
 ۀشکرانه ه( در صنعت و تجارت بود. بیه له و سه علساصراف )جنب   ،یسبروكرا
 یبخـودل خودیـكـه تمام ییـدمهفیهر لحظه بهتر م ،قیعم ین جنب  انقالبیا

                                           
 اقـدامات و هـا رهنمـود صـحیح و خوب انجام. بودن مبارزه برای آماده و كردن مبارزه خوب كردن، تولید خوب  [6]

 انجـام .هـاتوده نمـودن سیاسـی شایسته انجام و خلق معنوی و مادی زندگی از خوب مواظبت. دولتی قوانین و حزب
 (فرانسوی مترجم از توضیح. )حزب تحکیم و توسعه كار صحیح و خوب
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قـادر اسـت بخصـوص نـزد كـارگران  ،باشدیم فیبا آنکه ضع یدارهیمارشد سر
كوشـد یشـه مـین دشـمن همیـد عـالوه بـر ایـماشـد نرمستقل و در بازار آزاد 

 یه در دگرگـونچـو  یزمالین خاطر چه در سـاختمان سوسـیاه كند. ب یكارخراب

در اشکال  "شود؟یروز میپ یچه كس"نکه یراه بر سر ا ن دویزه برمبا یستیالیسوس
ادامـه  یفرهنگـ -یکیدئولوژیـو ا یدر انقالب فن ،یدیر مناسبات تولییمختلف تغ
 دارد. 

تا وحـدت  ،را فراخواند یاسیس ۀالعادمجمع فوق هوشی مینصدر  ۵۴6۴ چدر مار
 ییامریکا هایامپریالیستكه  یخلق در قبال تجاوز و گسترد جنگ یو همبستگ

ه بـ ،رفتهیرا پذ هوشی مینگزارد صدر  ت گردد. مجمعیتقو ؛اندخته بودندراه ه ب
 یبانیپشـت یحزب و دولت را قبـول كـرد و از آن باشـاد یاتفاق اراء برنامه و مش

دو نفر كار  ۀاندازه د بیهر كس با"ع كرد كه یتشجهمه را  هوشی میننمود. صدر 

  "ام دهد.هنان در جنوب انجیماد را در برابر همفهیكند و وظ

اسـت كـه در حـزب و در  یالعاده سند ارجمندفوق ،یاسیجمع سه ب یوگزارد 
شـوق را در و نان و شور یو اطم خ پع یطور وسبه مسلح  یروهایتمام خلق و ن

د تـا یـنما   از انـدازه كـاریبـنمـود كـه یت نمود. هركس كوش  مـیقوهمه ت
ن یو اولـ ۵۴6۴سـال  یدولت برا ۀشبرد برنامیز جهت پیقبل از هر چ   راوظایف
ن احـزاب یبـ یپنجساله انجام دهد. در همان زمان اختالف نظـرات بزرگـ ۀبرنام
و  یـزمنیلن -یزمن ماركسـیمسـلط شـده بودنـد. مبـارزه بـ یو كـارگر یستیكمون

ــ "چــپ"راســت و  یهــاســتیاپورتون ــزمنیلن -یزمن ماركســیو بخصــوص ب و  ی
را  یو كارگر یستیكمون یالمللنیخطر عمده جنب  ب ۀمدرن كه بمثاب میزرویزیون
 افت. ید یتشد ،كردید میتهد
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 ۀعمـد ته مشخصاپس از آنک ۵۴6۴رحزب در دسامب یمركز ۀتین پلنوم كمینهم
مشـخص  ،ل نمـودیـرا تحل یستیكمون یالمللنیجنب  ب وظایفو  یاوضاع جهان

و همچنین تقویـت م زینیلن -یزمماركس یزگید جهت حفظ و پاكیكرد كه حزب با
المللــی كمونیســتی بــر پایــۀ همبســتگی اردوگــاه سوسیالیســتی و جنــب  بــین

كنـد تـا وحـدت و  سهم خـود را ادا یپرولتر مزینالویو انترناس مزلنینی -ماركسیزم
رو را كه ادعـا داشـتند كـه ن راستیپلنوم منحرف .ابدیحزب ارتقا  یمبارزات یروین
ده یان رسـانیـه بـه پادرا بطور عم یاقتصاد مل یستیالیسوس یا شمال دگرگونیگو
وجـود  یدارهیو سـرما یسـتیالین راه سوسیو مبارزه ب یطبقات ۀا مبارزیو گواست 
د انتقاد قـرار رشدت موه ب ،م گرفته استازود انج یكردن كشاورز یاشتراك ،ندارد
و تجارت كوچـک كـم بهـا  یاصالح صنعت دست راست بهه ن بیمنحرف ینداد. ا

ه . بـدگرفتنـمـیده یـداده ضرورت در دست گرفتن اقتصاد و كنترول بـازار را ناد
ها سال تسلط بیگانه بـود و خـود را زم را كه سمبول صدماتیگموازات آن حزب د
در دادن بـه  حقـارت و در تـن ۀدر عقـد ،تفکـر مسـتقل و آزاد در نادیده گـرفتن

 شدت مورد انتقاد قرار داد. ه ب ،ددایان نشان میخارج یهادهیا

ان را در یـو جنگجو كادرهـات یترب ۀفیوظ ین كنگره سرتاسریومسحزب پس از 
برابر خـود قـرار داد تـا آنهـا بتواننـد تفکـر آزاد و اسـتقالل خـود را رشـد داده و 

برادر را خالقانه در انطباق بـا  یبات كشور هاین تجریو همچن یزمنیلن ـیزمماركس
نـده ماد كوچـک عقـبیـک تولیهن ما بکار برند. با حركت از یمشخص م شرایط
ن یـاه توانسـت بـ شـمال ،یدارهیتکامل سـرما ۀو بدون عبور از مرحل یكشاورز
   رود. یپ سوسیالیزم یسوه مطمئن ب یهاب بالفاصله و با گامیترت

ه توانسـتند بـ یكشاورز یدیتول یهایصد از تعاونهشتاد در ۵۴6۱ان سال یدر پا
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 ییایمیو شـ یفلزكار ،یسازنیع ماشیصنا ین واحد هایابند. اولیمراحل باال ارتقا 
 یاتـازه یهـاهصنعت توانست شـاخ د را شروع نموده بودند.یجاد شده و كار تولیا
 .ساخته شـدند یامنطقه یها واحد صنعتبسازد. صد ینیدات نوینموده و تولجاد یا

جـاد یآن ا یلـیه و تکمیمواد اول ۀیصنعت تهقدم ه ب در شمال قدم بیترتن یو بد
 گرفت. ین را در بر میع سبک و سنگیمتعدد صنا یهاشد كه شاخه

از مـردم  %6۱  از یان بـیبهتر شد. در زمان تسلط فرانسو هاتوده یط زندگایشر
توانسـتند بخواننـد و یبا تمام مردم شمال میتقر ۵۴6۱در سال  یسواد بودند. ولیب
( تعـداد مـدارس ۵۴۱۴سه با زمان قبل از استقرار مجـدد صـلح )یمقاسند. در یبنو
ست و پنج یبه ب یفن ۀم خود و مدارس متوسطه و متوسطین به سه برابر و ییابتدا

وجـود ه بـ یمناسـب یاهـخط یملـ یهـاتیاز اقل یتعداد یما برا [7]د.یبرابر رس
 یادیداشتند. تعداد ز یعال یهاالن آموزشگاهیصحالتغن فارینشهل كویم قبایآورد
رشـد نمـود و خلـق  یو تندرسـت رویـرفتند. ن نیافته از بیوع یو ش یمسر اضامر

 یات و هنر كه محتـویشدند. ادبیبرخوردار م یشتریچه بهر یكودكان از پرستار
د. صـدر افتنـییم یرشتیروز تکامل به روز ب ،داشتند یو خصلت مل یستیالیسوس

كـه  انجام داده ییهاشرفتیده سال گذشته پ انیشمال در جر"گفت:  هوشی مین

 [3]"ر نموده اند.ییجامعه و انسان تغ ،هنیباشند. میسابقه میخ ما بیدر تار

سـاله پـنج ۀن برنامـین سـال اولـیدر آخـر یعنی ۵۴6۱ر در دسامب یمركز ۀتیكم

 ،سوسـیالیزم و سـاختمان یستیالیپس از ده سال انقالب سوس"مشخص نمود كه 

                                           
 .۵۴6۴ تا [7]

 .۵۴6۴ مارچ ۹7 العاده،فوق سیاسی مجمع به گزارد [3]



زحمتکشان ویتنام تاریخ مختصر حزب 88  

 یهن گشـته و رهبـریر تمام مـانقالب د یبرا یگاه محکمهیبه تکل یشمال تبد

 [۴]"باشد.یرا دارا م یمسلح قدرتمند یهارویو ن یاقتصاد قو ،قدرتپر یاسیس

  در جنوب یاتوده یمل دموكراتیکانقالب 

 داد ژنوقرار یزه جهت نگهداررمبا

ده و یـورز یتنام دشـمنیبا خلق و امریکا مزیالیكه امپرک ربع قرن است ی  از یب
گـاه یک پایـمسـتعمره و ک نویـه آنرا ب ،هن ما را اشغال نمودهیقصد دارد تمام م

 یهـاب در جنـ ،ملـه كـردهح سوسیالیزمبه اردوگاه  د تا از آنجایبدل نما ینظام
را در  سوسـیالیزمنموده و نفوذ  یكارخراب یقجنوب شر یایآس یبخ  ملییرها
 زمیالیـامپر یكلـ یاسـتراتژ ینشـدن جـدا جزءن نظر یعقب راند. اه بمنطقه  نیا

كـه دژ  ییآسـالیباشـد. انقالبـات سـیمـ یاز انقالبـات جهـان یریجهت جلـوگ
در راس آن مورد هجوم ضـربات خـود قـرار داده  امریکا یزمالیرا با امپر مزیالیامپر
 ۀدر ادامـه و توسـع را ینسـواراستعماگران ف امریکا یزمالین خاطر امپریاه است. ب

 هاتحاد و جنگ قهرمانان ۀشکرانه تنام كمک نمود. بیشان در و جنگ تجاوزكارانه
بـرادر  یهاكشـور یبانیو پشـت یعالقمنـد ۀشکرانه ب ،مامسلح و خلق  یروهاین

ن توانسـت یداد هند و چصلح و عدالت قراره عالقمند ب یهاو خلق یستیالیسوس
ت یـاتحـاد و تمام ،تیحاكم ،حفظ استقالل ۀیده و صلح بر پایژنو به امضاء رسدر 
 د. یكاغذ آ یروه تنام كامبوج و الئوس بیو یارض

 ۀشـقنه بـ دامه داده وانتوانستند جنگ را  ییامریکا هایامپریالیستكه  ییاز آنجا

                                           
 .۵۴6۱ دسامبر حزب، مركزی كمیتۀ پلنوم دوازدهمین مصوبۀ [۴]
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ار یـرا كه در اخت یقدرت ۀهم ،عمل بپوشانند ۀهن ما جامیخود جهت اشغال تمام م
اد مجـدد تحـوارد آورده و در ا لژنو خلـداد قراركار گرفتند تا در حفظ ه ب ،داشتند
 ییامریکا هایامپریالیست ۵۴۱۴ جوالیند. از ینما یكارهن ما خرابیز میآمصلح

را در جنـوب  یانسوراستعمارگران ف یردند تا كامال جاهن ما نفوذ كیمه كم كم ب
 یورژوازبـو  یمالکان ارض ۀگر آنها كوش  دارند سلطیز جانب دتنام پر كنند. ایو

طرفـدار  یران و بورژوازدانیاز زم یدیجد ۀقبر را مجددا برقرار كرده و طكمپرادو
 یاسـتعمارتجـاوزات نوه بـ یگاه اجتمـاعیک پای ۀآورند كه بمثاب به وجودخود را 

ک یما یمستق ینسوها مانند استعمارگران فراییامریکاد. اگر چه یشان خدمت نما
شـان )كـه بـر  گاننشانددست ۀمعهذا از سلط ،اوردندیجود نوه دستگاه سركوب ب

است( استفاده كـرده و بـا قـدرت  یمتک "ییامریکامشاوران "از  یعیستم وسیس
تنام یو یشتر در امور داخلیكوشند تا هرچه بیم یو اقتصاد ینظام یهاكمک دالر

ت و یـترب ،ه را سـازمان دادهاندنشـرتـ  دسـتا ینظـام ۀنیزم درند. یمداخله نما
تنـام یجنـوب و یاقتصـاد ۀنیدر زمدهد. یما فرمان مینموده و بر آن مستقمسلح 

گشـته  امریکـاوگـاه ارد یالت متحده و كشـور هـاایاد ازجهت ما یربدل به بازا
اران انحصـارگر دهیتوسـط سـرما یاابنـدهی  یاس افزایمقه ده باست. منابع سود

دشمن كوشـ  دارد  یفرهنگ ۀنیدر زمرند. یگیقرار م یبردارمورد بهره ییامریکا
 یبـا رود زنـدگ ،ادنـدهریو م یارتجـاع ،سالمان و خلق ما را با فرهنگ ناجوان

 یمیدقـهـا و همدسـت دالفیـو ۀم سردسـتین دیمسموم سازد. نگود "ییامریکا"
از  ،م داده بودنـدید تعلـها او را در كشـور خـوییامریکاا كه هجاپانیان و یفرانسو

 یایسـتیونالیناس یمراجعت داده شد تا دولت جمهـور گونیطرف اربابان  به سا
 هـاتوده یوااد در اغـفهیكه وظ یدولت ،ل دهدید تشکشاظاهر مستقل به را كه ب
ن یل بـدتریاندركار تشـکها دستییامریکا دستوره م بین دیشد. نگودیخالصه م
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را در  یاانهیكشـتار وحشـ ۵۴۱۴ان سـال یـد. از پایگرد یستیفاش یکتاتورینوع د
 ۀانـداخت. مبـارزراه ه ن تـان بـیو ب ی، كوچیتان، كودوك، موكا یان سون، چت

بـا  یتوسط و هاستیكمون "ینابود"و  "اتهام"ان یهنان وطنپرست ما در جریمهم
 ینقالبـا یهـاتودهه یـالنـه علیرذ ییجوک انتقامیكه از  یاسابقهیب یگریوحش
 سركوب گشت. ،گرفتیرچشمه مس

 یاردوگـاه اجبـار در یزنـدان یهـزار مبـارز انقالبـ ۵۴۱3 بروریدر فدستور او ه ب
کـاران جنایته د كـه بـینارا گذر یقانون ۵۴۱۴م در سال یمسموم گشتند. د یفولو
 ییوسـطاقـرون یهاو با متد هن فرستادیتویگ یپاه خواهان را بیداد آزادیاجازه م
 كشتار خلق بپردازند. ه ب

 یاسـیس ۀمبـارز یهاجنب  ۵۴۱۴ جوالی زا د.یاوج خود رسه خلع سالح خلق ب
 به خاطر یكنفرانس مقدمات یاوج گرفت. آنها برگزار یعیاس وسیمقه در جنوب ب
در مقابـل  ،دهیـهن را خواسـتار گردیانتخابات جهت اتحـاد مجـدد مـ یسازمانده

دسـت نشـاندگان  یهـا و انتخابـات مجلـس ملـ "رفراندم" ۀگراناغفال یمانورها
خلـق  یو بهبـود وضـع زنـدگ دموكراتیک یهاینموده و خواستار آزاد یستادگیا

س كامـا از أا رتـ یالـت كوآنـک تـریاز اا ها انسان رونیلیها من جنب یبودند. ا
میهنـانی آموزان كائودای، هوآهوآ و كلیسای كاتولیک و همچنین هـمدان  جمله

ها موفق شـدند نب جن یج كردند. ایبس را كه با زور به جنوب منتقل شده بودند،
 جـادیه وحدت عمل ادن مردم شهر و یناگون مبارزه در بگو یهاهویبا توسل به ش

انجـام  یمیقـد مبارزانضد كه بر یقاتیضیو ت رمقابل ترو ها درن جنب یند. اینما

طور ه كه ب هاستیكمون "ینابود"و  "اتهام"ان ین در مقابل جریگرفت و همچنیم
و  یانقالبـ ینمودند. قهرمـانیمقاومت م ،شدیم یعملک و سرسختانه یستماتیس
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 ،كادرهـاوجود دارند كـه  یافت. موارد فراوانیا توسعه یقو هاتوده یروح سلحشور
هـا، در ، دشـتیناطق )مناطق كوهستانمن مردم ساده در تمام یو همچن مبارزان

 یانقالب قربانامر خود در راه  یتیو مل ینظر از اختالفات سنها( صرفدلتا و شهر
هوشـی و صدر  ق اعتماد خود را به حزبین دقایدر بدتر یكردند. مردم جنوب حت

 هـایغروكننـده و مبـرهن خـود از دابتصحفظ نمودند. آنان با استدالالت ا مین
شـدن كمـک كـرده و از  یفدر مخ كادرها ،رغم خطریعل ،داشتندردشمن پرده ب

انقالب بـاوجود  یهاهیكردند دفاع نمودند. پایانقالب كار م یكه برایی هاخانوده
سـترد گسـرعت ه مانـده و بـ یان خلق باقیدر م ۵۴۱۴دشوار سال  یهاآزمون
را  هـاتوده یاسیس ۀم داشته و مبارزیوند مستقیخلق پ با یرهبر یهاافتند. ارگانی

 كردند.  یمصممانه رهبر

 بـه خـاطران مبـارزات یده ساخت. در جریرا آبد هاتودهو  كادرها ۵۴۱۴-۱۴دوره 
انتخابات و متحـد سـاختن مجـدد  یجهت سازمانده یكنفرانس مقدمات یبرگزار
 یهـایآزاد به خـاطردر مبارزه  ،خلق یزندگ شرایطبهبود  یدر مبارزه برا ،هنیم

ر فعال خلق صن عنایو همچن كادرها ،ه ترور و كشتاریام علیق یو برا دموكراتیک
وجود آورنـد و ه ب یاستردهگ ۀجبه ،سازمان داده ،ج كردهیبس راآموختند كه خلق 

ما در مقابل او قرار دهند. آنها در ین دشمن را منفرد ساخته و خود را مستقیهمچن
 بتجـار ین انقالبـیان سـهمگیـک جریه ق بل مبارزات خلیطول كار جهت تبد

وند فشرده با یپ ۀشکرانه . رهبران انقالب توانستند بكسب نمودند یارزشو پر ینغ
ص دهند كه دشـمن در یركوب تشخدر اوج س ،درست از اوضاع یابیو ارز هاتوده
خـود را  یرویـب آنهـا تمـام نینترتیشکست خورده است. بـد یبکل یاسیس ۀنیزم
 ند. یمودند تا قدرت را احراز نماجمع ن یقسمت یهاامیگسترد ق یبرا
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 و "یریزنج یهاامیق"در جنوب.  امریکاه تجاوز یعل یمقاومت مل

 "ژهیجنگ و"در  امریکا هایامپریالیستشکست 

اسـت تـرور و یس ،ییامریکـا هایامپریالیست ۀطلبانز و جنگیآمکیاست تحریس
آورده و در  ربـاه تنـام بـیخلق و یبرا ینج فراوانرم ین دینگود ۀستد و انت داریخ

ه خلق بـ یزندگ ۵۴۱۴آورد. در آغاز سال  به وجودرا  یاسابقهیتشنج ب ورتمام كش
  یمختلف خلق نسبت به ستمگران افزا رنه اقشاید بود. كیدت در معرض تهدش
 یبودنـد. زنـدگ یرسلحشـو ۀین و بخصوص دهقانان سرشار از روحافت. كارگرای

 ،پاخاسـتهه ست بیبایزنده ماندن م ید قرار داشت كه برایآنچنان در معرض تهد
زد. رهبـران  یدگمرگ و زنـ ۀمبارزه ت بنشانده او دسم دستیو رژها ییامریکابا 

دند كه د مشخص نمویبرگزار گرد ۵۴۱۴ جنوریكه در  یشستنان یانقالب در جر
كـه دولـت  -قـرار دارد یدالفیـومـه ین یواستعمارنم یک رژیتنام تحت یجنوب و
ن یـكـه ا -اسـت یطلب و ضـد ملـجنگ ،یوحش ،یارتجاع یم قدرتین دینگود
كـه  -ییامریکـا یهـاستیالیک امپریرتحاوز و جاست در خدمت ت یرت ابزارقد

عـام  ینـدطبـق قانونم یستیبایتنام میانقالب در جنوب و وظایفو  یریگسمت
ام برپـا یـق ،استفاده شود یه قهر ضد انقالبیعل یر انقالبقهاز  :انقالب دنبال گردد

نه در ارتبـاط بـا مسـلحا ۀآغاز مبارز ۀخلق تصرف شود. لحظ یتا قدرت برا گردد
 ده بود.یجهت تکامل جنب  خلق فرا رس یاسیس ۀمبارز

ن یـدر پرتو مصـوبات ا ،را شروع نموده بودند یاسیس مسلحانه و ۀمردم كه مبارز
ام بن تره یكه با ق ییهاامیدند. قز یاتوده یهاامیقه پشت سر هم دست بشست ن

 آغاز گشت. 

خاسـتند و بـا واحـد بر یمـردم بـن تـره همچـون تنـ ۵۴6۱ جنوری ۵7در شب 
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 ه، بـان برداشـتندیـده را از مننشـام دسـتیـمـان رژیزه و داس دژخین ،وبدستچ
مبـارزات علیـه خـود او از دشمن را برای  لحهسها حمله برده، اهها و پایگاهرگاقرا
ستم زور دشمن یهدف دستگاه سركوب و سو با ضربات با دتناد خارج ساخدست

رشـد  مسلح خلق جان گرفته و یروهاین .ها منهدم ساختندرا در روستاها و بخ 
ود آمدنـد. وجـه شـده بـق آزاددر منـاط یاتـوده ۀكننـداداره یهـانمودند. ارگان

م شدند. یتقسر ین دهقانان فقیده و بیتکار ضبط گردیجنا یارض مالکان یهانیمز
 یمرتفـع تـا ینـواحه تمام منطقه نـامبو، بـه ه شروع گشته بام از بن تریامواج ق
افـت. جنـب  یگسـترد  یزكـمر یاز ترونگ بو ینیمع یهاه بخ ب ن وینگو

وع گشت كه دشمن شر یرا در زمانیز ،ت گشتیموفق بیقر "یریزنج های امیق"
خلق كه خشم آنها بـه  یهاتودهبطور كامل شکست خورده بود.  یاسیس ۀنیدر زم
را  نیو سهمگ حمالت متعدد ،زده بودند یقهر انقالبه ده بود و دست بیت رسینها
ه قدرت  در روستا متوجه گایه پایعل یعنی ،ستم دشمنیس ۀن حلقیترفیه ضعیعل

 كردند.

آن جنگ خلـق اساس آورد كه بر  به وجودرا  یانهیزم یریزنج یهاامیق یروزیپ
افت. یق ینشانده تعمم دستیرژ ینابود ساختن قطع به خاطرو  امریکاه تجاوز یعل
ن اتمسـفر یـجنـوب در ا یهـاتیاحزاب، مذاهب، و مل طبقات مختلف ندگانینما
 یومبنـا ۀشـدآزاد ۀاز منطقـ یاهدر دهکـد ۵۴6۱سپتامبر  ۹۱در  یانقالب یعتالا

نـد. ینما یذارگـهیرا پا تنامیجنوب و یآزاد یبرا یمل هجبهجمع گشتند تا  یشرق
آن  یب نمود كه مضـمون اساسـیرا تصو یاده ماده یعمل ۀک برنامین كنگره یا

بـه  امریکـا یسـتم اسـتعماریس ینـابود ،مین دینگود یکتاتوریم دیرژ یسرنگون
تنـام یطرف بـود. ویب و جوصلح ،دموكراتیکمستقل  یتنام جنوبیساختن و خاطر
 د. یحركت نما ین پدریز سرزمیآمسمت اتحاد مجدد صلحه كه ب یایجنوب
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ده یلطغو دریموضع پاسه م كه بیو دسته د ارد ها وییامریکا ۵۴6۵از اواسط سال 
 ،تـاده بودنـدفوحشـت اه مسلح خلق ما بـ یروهاین یرژانو از مبارزات متعدد و پر

ها ینامتیوادار كردن و"ن نوع جنگ كه هدف  یراه انداختند. اه را ب "ژهیجنگ و"

هـا ستیالیامپر یجنگ تعرض ۀانیشوحبا اقدامات  ،است "هایتنامیه ویجنگ عله ب
ن بـا یباشـند و همچنـید مجهـز مـیجد یکیل تکنین و وساحات مدریكه با تسل

ل بـه یـكمپـرادور متما یورژوازبـدال و فیـوكننده و ترور مالکان اعمال سركوب
 باشد. یهمراه م یجوانتقام یهاییامریکا

اسـت. هـدف  "ژهیـجنگ و"ابزار دشمن در  ینتراز عمده یکینده نشاارت  دست
عنـوان ه خواهـد از آن بـمیبلکه  ،تنام استین جنگ نه فقط تجاوز به جنوب ویا

بخـ  ییرها یها جهت سركوب جنب یباتیتجر ،  استفاده نمودهیآزما ۀصحن
ساختن شان وادار نو استقالل كسب كرده و  یكشور هادن یترسان ،در جهان یمل

 .  كسب كند االت متحدهیا یاستعمارنو استیس به پذیرد

 را جهـت بـاالبردن یتعـدد( اقـدامات مStaley Taylor Planلور )یت یطرح استال

 یوسـتاهار"تمركز مـردم در  :شدیشامل م ییامریکا نشاندگاندست یتوان جنگ

 "صلح"استقرار  ،جهت كسب مجدد ابتکار عمل تعرضه زدن بدست ،"کیاستراتژ
ت قـمو یمركـز ۀتـیكم ۵۴6۹ جنـوری ۵7ماه. در  ۵3تنام در طول یدر جنوب و

، ادآور شـدیـاوضاع را  ۀژیت ویاهم یاهیانیب یتنام طیوب بخ  جنویآزاد ۀجبه
 :د. كنگره مقرر داشتیل گردیهه تشکجب ۀن كنگریهمان سال اول بروریف ۵6در 

ه یــمصــممانه عل ؛میمتحــد ســاز را تمــام خلــق :كــه عمــده مــا آنســت ۀفــیوظ"
م را یـن دینگـود ۀو دسـت دار ،مییطلب مبارزه نمـامتجاوز و جنگ یهاییامریکا

قـرار را بر دموكراتیـکو  یملـ یهـارویـع نیدر جنوب اتحاد وس یم،سرنگون ساز
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و  یاجتمـاع شـرفتیپ ،دموكراتیـک یهـاین آزادیهمچنـ ،یاستقالل مل ،میینما
در جهـت  را دنبـال نمـوده و یطرفـیاست بیس ، یکمیساز یحفظ صلح را عمل
فعاالنه سهم خود را در دفاع از صلح در  ،میهن بکوشیم ۀز دوباریآماتحاد مسالمت

 ۀتـیكم هكنگر [۵۱]"م.یینما ءا و در تمام جهان ادایآس یدر جنوب شرق ،نیهند و چ
 ن هوتو انتخاب نمود. ینگو یصدارت آقاه جبهه را ب یمركز

مناطق  ،ن است كه باوجود حمله دشمنیدر ا ۵۴6۹اوضاع سال  ۀت عمدیخصوص
آنکـه كوچـک  یجـاه كنترول ما بودنـد بـكه تحت  یا مناطقی و [۵۵]آزاد شده ما

ه ه یافتـه تبـدیل بـار هـاتوده درونه ح جبهه بـیصح یمش افتند.یردند توسعه گ
گشـت. در همـه جـا جنـگ  هـاامریکاییها انسان علیـه تجـاوز مقاومت میلیون

مـردم  یآورافت. دشمن در عمل جمعیع توسعه یاس وسیمقه سا بآبرق پارتیزانی

اسـت ید. سیـگرد یاالعـادهدچار مشکالت فـوق "کیاستراتژ یا هاسترو"جاد یو ا

 یلصـا ۀو حلقـ رلویت یطرح استال یمضمون اساس "کیستراتژا یروستاها"جاد یا

 كـه یوحـهـر نه كه ب نیا به خاطربود. آنها  امریکانشاندگان ستد "ژهینگ وج"
كه  یلهر عمه ج نموده و بیخود را بس یرویتمام ن ،سازند ین نقشه را عملیشده ا
ک اردوگـاه یه را ب یتنام جنوبیكه و آن به خاطرند. دیازیور كند دست طفکر خه ب

 یروسـتا"هفـده هـزار  یرض مـدت كوتـاهعـنـد در یل نمایع تبـدیوس یاجبار

داشـتند كـه بـه  یمناسـب شـرایطجاد نمودنـد. در آن زمـان آنهـا یا "کیاستراتژ
 مسلح ما را نابود كنند.  یهارویما نفوذ نموده و ن یانقالب یاهگاهیپا

                                           
 .۵۴6۹ مارچ ۹ ویتنام، جنوب در( FNL) آزادیبخ  ملی جبهه كنگره اولین بیانیه [۵۱]

 (.فرانسوی مترجم از توضیح) دشمن وجود رغمعلی [۵۵]
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 یانـرژاز همـان آغـاز بـا مقاومـت پر "کیتژاسـترا یروسـتا هـا"جاد یاست ایس
روبـرو  یدن مـردم بـا ناكـامیكشـ ریزنج بهع ون نیهنان ما مواجه گشت. ایمهم

ن یـااز  یافـت. بعضـییل مـیـمرتبا تقل "هاروستا" گونهنیجاد اید و آهنگ ایگرد

ند بار پشت سـر هـم چاز آنها  یبعض ،شتندفورا نابود گجاد یا جردمه ب "هاروستا"
ها از روسـتا یا را مستحکم سازد. بعضچگاه نتوانست آنهیشمن هدده و ینابود گرد

 دند. یزه گردرمبا یل به روستا هایله مردم تبدیوسه ب

 ردمسـلح مـردم  یروهـاید. نیـآغاز گرد كابدرخشان آپ  یروزیبا پ ۵۴6۹سال 
ن بـار یاولـ یق شـدند بـراموفـ ،تر از دشمن بودندفیبار ضعده  هك جنوب با آن

م ا -۵۵۹پتر وکـی  از دو هـزار هلیله بـیوسـه دشمن را كه ب یسازكات پایعمل
و شـجاعت  یمبـارزات یرویـن ،یروزیـن پیـهـم شـکنند. ارشـد دیمـ یبانیپشت

 "ژهیـجنـگ و"بر  یروزیپ یو توان آنها را برا پرستهنیم یهایروین العادهخارق

 یروسـتاها "یمسـلحانه و نـابود" زمان با مبارزهد. همیاثبات رسانه ها بییامریکا
كـه  یاسـیس ۀزدنـد. مبـارز یاسـیبارزه سه مم دست بمرد رک تمام اقشایاستراتژ
گـاه هیوند برقرار كرده و تکیطور فشرده با آن په باشد بیلحانه مسم ۀزراساس مبا

ران، زنـان یما و دشمن بود. جوانان و پ ن مردمیسرسختانه ب یاآن بود. آن مبارزه
بـا دشـمن مقابلـه  ییابتـدا یهاپاافتـاده و متـد یپ یهاله ابزاریوسه و مردان ب

كـرد  یدشمن را خنث یسازات پاكیعمل هاتودهقدرت پر یاسیكردند. ارت  سیم
 تان ارتـ  بـا ضـربیـو اموال مردم با كمـال قـدرت دفـاع نمـود. ا یو از زندگ
ها سرنگون كرده، جاسوسان نشانده را در روستاها و بخ دست شده رژیمحساب
ن ده هـا هـزار سـرباز و كارمنـد دولـت یرا منفرد و نابود ساخته همچنطبعیت بد
 خود جلب نمود. یسوه ب راگون یسا
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و پس از آنکـه  "ژهیجنگ و"شان پس از دو سال  نشاندگانو دست هایستالیامپر
همچنـان بـا مشـکالت  ،ت كـرده بودنـدافـیدر یو نظـام یاسید سیضربات شد

بـه  لـوریت یآنها و نقشه اسـتال "صلح" یدن استراتژیكه در اثر ناكام گرد یمتعدد
 شدند.یروبرو م ،آمده بودند وجود

و  امریکـان یبـ یدسـتگدشـمن شـکاف و چنـد یهـاما و شکسـت یهایروزیپ
جـه مبـارزه ینتانجام در ها سـرییامریکانمود. یتر ممیشان را عظ گاننشانددست

ک كودتـا یـم را بایـد نیمجبـور شـدند نگـود ۵۴6۹سرسختانه خلق در نـوامبر 
شـان  یجاه ه و بته گشدبدون استفا یهامانند سگ ام نهو ریدانداخته برادران بر

 ن خان را بنشانند. ین و باالخره نگویدونگ وان م

 ،مصـممانه ۀتوانسـتند پـس از نـه سـال مبـارز یتنام جنوبیب مردم وین ترتیاه ب
ا سـرنگون م ریـن دینگـود یسـتیفاش یکتاتوریگوناگون د وآگاه  ،ریناپذشکست
د یـجد یپا خاسـت تـا روسـتاهاه ب روستاها عه خلق درقن وایمناسبت اه سازند. ب
ها جنـب  توسعه بخشد. در شـهر ک را نابود ساخته و مناطق آزادشده رایاستراتژ
 دا نمود. یگسترد پ یطرفیصلح و ب یافت و جنب  برای ینینو یاعتال یانقالب

جنوب  "یآزاد"( جهت ۵۴6۴-6۱) یاد دو سالهینقشه جد یانکی هایامپریالیست
مـاك ـجانسون ۵۴6۴ چاصطالح طرح مـارها بین نقشه یدند. هدف ایتنام كشیو

هـا و ییامریکـامخـتلط از  یرماندهک سـتاد سـرفیـجـاد ینامارا عبارت بود از: ا
د. یـت گردیس تصـویکـوینت كـاپ جیاجـراء آن منشـور سـ یبراها كه ینامتیو
 ،آنه هزار مشاور و سرباز بـ  از ش یدن بیبا اضافه گرد امریکالح سم یروهاین

  د.یهزار نفر رس ۹۱به  ۵۴6۴ان سال یدر پا
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هنان ما در جنـوب یمد و روزافزون همیبا مقاومت شد امریکاانه یجوات انتقامیعمل
شـهرها و منـاطق  یزوده گون شروع گشـته و بـیه و سایروبرو شد. جنب  از نو

گون كاخ یست هزار تن از مردم سایب ۵۴6۴ اگستست یدر ب. گرفتگر را در برید
نت كـاپ یمنشـور سـ ءن خـان و الغـاینگو یرده و بركناراستقالل را محاصره ك

هزار تـن از مـردم دانانـگ ضـمن  یس اگست ۹۴س را خواستار شدند. در یکویج
هزار   از صدیسپتامبر ب ۹۱ها به تظاهرات پرداختند. در ابانیخدر  ماعتصاب مدا

 ۵۱ر دهـا ریختنـد. كارگر اعتصابی سایگون و گیادینه برای اعتـراض در خیابـان
ل بـه یدان اعـدام خـود را تبـدیـمنگـوین وان تـروی كارگر برق قهرمان  اكتوبر
آبـرو یشـان را بـ نشـاندگانو دست مزیالین امپرینمود و متجاوز یانقالب ۀمحکم

ره یـگون، دانانـگ و داالت وغیسا ،هیمردم هو ۵۴6۴ساخت. در نوامبر و دسامبر 
 ان وان هونگ گشتند. ردولت ت یخته و خواستار سرنگونیها رابانیخه ب

 ،کیاسـتراتژ ۀدر سـه منطقـ یو نظـام یاسـیتوان مبـارزات سرشد پر ۀشکرانه ب
ا بـه یـن دیدر بـ ۵۴6۴خـ  و مـردم در دسـامبر بیآزاد ۀمسلح جبهـ یروهاین
 یبخـ  طـیمسـلح آزاد یهارویكه در آن ن یایروزیپ ،دندیرس یبزرگ یروزیپ

را مـورد حملـه قـرار  نشـاندهستارت  منظم د یهاواحد یش  روز جنگ متوال
 ۹7ام را نابود سـاخته و -۵۵۹ کک دسته تانیو ده دو گردان متحرك توپخانه دا
ات یـعمله بـ یكه نبرد آپ باك پاسخ ن بردند. همچنانیدشمن را از ب یمایهواپ
نشـانده شـان را دست یروهایها و نییامریکاکوپتر یک هلیبوده و تاكت یسازپاك

بـود كـه  یکیاسـتراتژ یروزیـک پیـا هـم یـن دیبـ ،با شکسـت روبـرو سـاخت

 ،ایـن دیان سـاخت. پـس از نبـرد بـیـرا نما "ژهیجنگ و" یاستراتژ یورشکستگ
منظم  یهااز گروه یادیكردند. آنها تعداد ز یمسلح جنوب تکامل شگرف یروهاین

ا یـباگ یدون سـوئ ،كو یدئونانگ پال ،آن الئو ینشانده را در نبرد هاارت  دست
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ود هزار تن از دشمنان را كـه ن ۵۴6۱ره نابود ساخته و در طول ش  ماه اول یوغ
 نبرد خارج ساختند.  ۀبودند از صحن ییامریکاسه هزار تن از آنها 

 ،ن فاصله آزاد شده بودندیكه در ا یعیافت. مناطق وسیر یینفع ما تغه تناسب قوا ب
خلق شکل  یل گشتند. در آنجا قدرت انقالبیمستحکم انقالب تبد ۀبه پشت جبه

ن یادره و بـصـم ینـانخا یهـانیزم ،شد یزیرطرح ینینو یگرفت، نظام اجتماع
ن آ یبنددسته هم بخ  وییلح رهاسم یروهاید. نیم گردین تقسیمزدهقانان كم

 "ژهیـجنگ و"دشمن در  یهاگاههین تکیترافتند. عمدهیتوسعه  یعیاس وسیمقه ب

ها( و شهر "کیاستراتژ یروستا ها" ۀشبک ،نشاندگاندست ی)ارت  و ادارات دولت
داده  هـا سـازمانییامریکاكه توسط  یون سربازیلیم مینآمدند. لرزه دره ه بیاز پا
تحـت  یگونیسا یروهایگر نین دیده بودند و همچنیم دیافته و تعلیح یتسل ،شده

 خوردند. ی  شکست مخبییمسلح رها یروهایاز ن یطور متواله فرمان آنها ب

خود و  یروهایبا عجله ن امریکانمود. ید میتهد یرا خطر ورشکستگ "ژهیجنگ و"
د كـه ارتـ  و دولـت یـن امیـاه بـ ؛ل داشتندیتنام گسینشاندگان  را به ودست
شان را از خطر سقوط و انهـدام  یاستعمارم نویگاه رژین پایترن عمدهیا ،گونیسا

 ،اوردیـبار نه ب یاثمره ییامریکا ۀرانگجنگ تجاوز ۀشدت و توسع"نجات بخشند. 
رانـه و گو تجاوز یاست اسـتعماریشکست س ۀد نشانون گسترد جنگ خیچون ا

 [۵۹]"باشد.یسال م ۵۵تنام پس از یوب وندر ج "ژهیجنگ و"

بود كه قصـد  ییامریکا هایامپریالیستک یکست استراتژش "ژهیجنگ و" یناكام

                                           
 .مارچ ۹۹ در( FNL) مركزی كمیته بیانیه [۵۹]
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مسلح و مردم جنوب  یروهایجنگ وادارند. نه ب "یتنامیه ویرا عل یتنامیو"داشتند 

 یو معنـو یدمـا یرویـكردند نیک میان  نزدیرا به پا "ژهیجنگ و"ضمن آنکه 
آوردند. آنهـا نقشـه  به وجود یاهم شکستن جنگ منطقهدر یرا برا یقابل توجه

 "ژهیـجنگ و"  یآزما ۀحنصعنوان ه بتنام یبر استفاده از جنوب و یرا مبن امریکا
 نق  بر آب نمودند. 

هـد دیدر جنوب نشـان مـ یاوضاع كنون"گفت:  ۵۴6۴ چدر مار هوشی مینصدر 

جنـگ " ر اسـت.یاپذناجتناب "ژهیجنگ و"در  یانکی هایامپریالیستكه شکست 

گـر یدر هر كشـور د ،دیتنام تجربه شده و با شکست روبرو گردیكه در و یا"ژهیو
 ۀانپرسـتهنیم ۀمبـارز یالمللـنین اسـت مفهـوم بـیـز شکست خواهد خورد. این

 [۵۹]".یتیدر سراسر گ یبخ  ملییرها هایجنب  یهنان ما در جنوب برایمهم

 
امریکا بود اما تحت فشار مبارزات مردم سرسپرده نگوین دیم از چاکران 

طی کوتاه سازماندهی شده توسط سی.آی.ای از  ۳۶۹۱نوامبر  ۲ویتنام در 
 قتل رسید. قدرت ساقط و به

                                           
 .۵۴6۴ مارچ ۹7 العادهفوق سیاسی مجمع به گزارد [۵۹]

 یزنهاور، رییس جمهور امریکاآنگوین دیم با 



 
 

 

 قسمت چهارم

 

 جنوب، دفاع از شمال یآزاد به خاطرتمام خلق 

 كشور، ۀز دوبار یآمو متحد كردن مساملت

 كند.یمبارزه م امریکاه تجاوز یعل

۵۴۹۴-۵۴۹۱ 
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 بر آنها یروزیها و پییامریکام به مبارزه با یتصم

ب حکومـت یـفر ۀلیوسـه نتوانسـتند بـ ییامریکـا هایامپریالیسـتنکه یااز د عب

كشـور را بـه  "ژهیجنگ و" ۀلین بوسید و همچنوخه وابسته ب یستیاشف -کتاتورید

جنـگ "زده و  "یجنگ محل"دست به  یتنام جنوبیدر و ،ل كنندیتبد مزیالینووكلین

ارتـ  وابسـته  ۵۴6۱ه شمال دامن زدند. اواخر سال ید را علیكامال شد "یبیتخر
 ر بود. فن هزار۹۱۱در جنوب  امریکابه 

 -كـه موضـع حـاد-۵۴6۱در سـال  یمركـز ۀتـیپلنـوم كم ۀل شدیجلسات تشک
تحلیلـی كـامال  ،استفاده كردند و علمی یلیتحل یرفتند و از متدهایرا پذ یانقالب

 ییامریکـاد یجد یدست داد كه استراتژه اوضاعی را ب ۀجانبعمیق و ارزیابی همه
 دند: ین رسیریج زیها به نتاكرده بود. نشست ایجابآنرا 

 یو خصـلت آن جنگـ اهـدافه بـبـا توجـه  ،در جنوب امریکا ۀكارانجنگ تجاوز
ن یـاست. اما ا یاستعمارنوجاد یكه هدف  ا یخواهد ماند. جنگ یتجاوزكارانه باق
ک جنـگ یـه نشانده بود بارت  دسته ب یطور عمده متکه كه ب یجنگ از جنگ

الت ایـا یاعزامـ هگـرو یعنی-است یکیاستراتژ یرویدو نه ب یكه متک ییامریکا
 سوق داده شد.  -وابسته یهامتحده و ارت 

كــه  یمــود. امــا بــاوجودیپیرا مــ یتــرتر و ســختدیر شــدیمــا مســیجنــگ دا
د یجنـگ را تشـد ،بردنـدیسر مه و بیشکست و پاس شرایطک یها در ستیالیامپر

بسـت بـنكردنـد كـه بـه یب میرا تعق یایدادند. آنان استراتژیكرده و توسعه م
ن هـدف یكـه بـ یضـاداول آن ت ۀدر درجـ :شده و سرشار از تضـاد بـود یمنته

 یعنـیآن وجـود داشـت  یاجـرا یهاو متـد یاستعمارت نواسیفرد سه منحصر ب



زحمتکشان ویتنام تاریخ مختصر حزب 103  

و حـن نیآن. بـد یاسـتعمار یهاوهیاجراء حمله به ش با هدف یارسال گروه اعزام
كارانـه انـتیخصلت خن یو همچن ییامریکا هایامپریالیستتجاوز  یخصلت واقع

تنـام و ین ملت وید. تضاد بیان گردیتنام عین در وآ ۀدننشاحکومت و ارت  دست
گـروه  ،دوم ۀشـد. در درجـ آشـکار نشاندگان در سراسر كشورها و دستییامریکا
آل دهیـابـدون  ،عادالنه جنگ تجاوزكارانـهریخصلت غ به خاطر ییامریکا یاعزام
 یهـاییامریکـارت و انزجار فتنام و نیخلق و یدشمنل ین دلیكرد و بدیمبارزه م
ن یهمـه همـراه آورد. درسـت بـه خود ب یسراسر جهان را برا یهاو خلق یمترق
زات یـد تجهوابـد. بـاوجیل یـتحل توانسـتمـیشان فقـط  یمبارزات یرویجهت ن

ما  یاتودهتوانست در مقابل قدرت متحد ارت  و خلق ما و با جنگ یمدرن  نم
 یو نظـام ین تـوان اقتصـادیتریها از قوییامریکانکه یمقابله كند. ثالثا باوجود ا

االت یـه اوضاع در خـود انو  ینه وضع جهان ،برخوردار بودند یستیالیاردوگاه امپر
خود را  یروهاین توان استفاده كرده و نیداد كه بالکل از ایآنها اجازه مه متحده ب
ن امر چه اشـکاالت ینکه از ایم از ایذارگمستقر كنند. بتنام یدر و یامحدودبطور ن
االت متحـده یـتنام در جهان و چـه در خـود ایجنگ و یهادانیچه در م ،یبزرگ
 شد. یمنتج م

افـت و در ییتنام از هـر لحـات توسـعه مـیخلق و یانقالب یروهاین ،خالف آنبر
دور ه از مـردم بـ یعیت وسـیجنوب اكثربردند. در یم بسر یت كامال مناسبیوضع
متشـکل  ،انهپرستهنیمدهنده و رهبر كل مبارزات مانساز یبخ  ملیآزاد ۀجبه

ن یمـه ،سرعت رشد كردنـده بخ  بیارت  آزاد یهاروینو مجتمع شده بودند. 
ک یبا در تمـام منـاطق منـاطق مهـم اسـتراتژیو تقر بودند یمبارزات یباال ۀیروح

 هنکیافت. باوجود اییم ها شدتدر شهر یبجنب  انقالمحکم جا باز كرده بودند. 
تنام را یت مردم ویمناطق اكثر نیا اام ،شدندیشده بطور ناقص اداره ممناطق آزاد
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ع و یوسـ ۀیـكـه بـر پا خلـق یزب انقالبحافتند. ییگرفتند و استحکام میبر مدر
ده یده گردیبدآزه ربود كه در مبا یشاهنگ قهرمانیانگر پیب ،بود یمتک یمستحکم
تمـاد مطلـق خلـق عكـه از ا یشـآهنگیپ ،متحـد شـده اسـت هاتودهو محکم با 

و  یاسـیس یغنـ ۀبود كه بر تجربـ یقیاست دقیس و یمش یخوردار بوده و دارابر
 شده است.  یرگذاهیپا ینظام

 ۀفـیوظه مان در جنوب بود، ما بـ نابرادر ۀما متوجیكه افکار دا ییآنجا ،در شمال
 بـه خـاطرو  ییامریکـاه تجاوزكاران یآنان عل دوده ب دودنکه یبر ا یمبن ،خود
  از ده سـال بعـد از انقـالب و یم. بیداشت یكامال آگاه ،ه شودرزمبا یمل یآزاد

آن رشد كرده بـود  یو نظام یاقتصاد یروهایدر شمال كه ن سوسیالیزمساختمان 
 ل شده بود. یانقالب در سراسر كشور تبد یبرا یگاه مستحکمیبه پا

 یگر از طرفـداری  از روز دیتنام در هر بخ  آن هر روز بیق خلق وحهب ۀمبارز
گـر و ید یملـ یهـادولـت ،یسـتیالیبـرادر سوس یپرقدرت كشور ها یبانیو پشت
 شد. یخوردار مبر ،امریکاخلق و باالخره دوست جهان صلح یهان خلقیهمچن

ارتـ  بزرگ مـا و بـاوجود اعـزام  یهایروزیپدشمن و  یهابا توجه به شکست
ر ییـتغ یروها از نظر اصـولیتناسب ن ،تنامیجنوب وه ب یفاكتشا ین هزار نفریچند
 یریـگمیصمتم یق آن توانستیم كه از طریداشت اریدر اخت یگاه محکمیما پا رد.کن

مـدت مات كوتاهیتصم ینیب یپ یرا كه برا یطین شرایات و همچنیو ابتکار عمل
 یابیـارز نیـم با حركت از اید نگهداروبود، در دست خ یدشمن ضرور یطوالن و

 ،حـزب یروهـایج تمـام نیبـر بسـ یمات خود را مبنیتصم یمركز ۀتیكم ،اوضاع

را در تحـت هـر  ییامریکـا ۀجنـگ تجاوزكارانـ"د كـرده تـا یـ، تاكارت  و خلق
جنـوب  ،شکست نمود تا از شمال دفـاع شـوده رد محکوم بیگ كه انجام یشرایط
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انجام رسـاند و سـره تنام بـیرا در سراسر و یاتوده دموكراتیکانقالب  ،آزاد گردد

م پلنـوم ی)تصـم ".عمل آورده المت كشور بسجدد و ممكوش  در جهت وحدت 
 (۵۴6۱دسامبر  ،حزب یمركز ۀتیدوازدهم كم

 ه شمالیعل ییامریکا ۀكنندشکست جنگ نابود

را خلق كرده و  "نیتون ك جیدر خلادم صت" ۀها افسانییامریکا ۵۴6۴ اگست ۱در 
 ۵۴6۱ فبـروریارسال كردنـد. از  یتنام شمالیبمباران و یشان را برا یهامایهواپ
 دموكراتیـک یه جمهـوریـخود را عل ییایو در ییها حمالت هواییامریکابعد ه ب
جنـوب  ۀمردم شـمال را در مبـارز یبانیله پشتیوسه این بتا  ،د كردندیتنام تشدیو
ف یرا تضع یمبارزات ۀیحرو ،كنند یخرابکار سوسیالیزمدر ساختمان  ،هم شکننددر
 همبـارزه دو بخ  آن مجبور كنند كه بـ در هر تنام رایله خلق وینوسیند و بدینما
 دهند.  ن خاتمهی  طبق شروط متجاوزیبخ  خویآزاد

 انقالب وظایفن یترد كه مبرمیجه رسین نتیزب به اح یشرایطن یبا توجه به چن
انجـام  یالت و ساختمان اقتصادیدر تشک یرات مهمییدر شمال در آن بود كه تغ

سـت نحـو دره بـ یانقالب وظایف نیافته و همچنیت یتقو یرد تا توان دفاع ملیگ
آنچنـان  ،آورده شـود بـه وجـود یكاف یهارویدر شمال ن یستیبایم .درك شوند

و محاصـره از خـود  ییهواه حمالت یداد كه تا علیشمال امکان مه كه ب ییروین
قـدر هـم وسـعت آن هر ،جنگ از طرف دشمن ۀمکان توسعادر مقابل  ،دفاع كند

 یبانیحد اعالء خود پشـته برادران در جنوب ب ۀاز مبارز ،نه سپر كندیس ،اد باشدیز
 ادامه دهد. سوسیالیزمنموده و همزمان با آن به ساختمان 

 یروهـایشتر شمال كشور ما نیه بچهر یرانیو به خاطر ییامریکا هایامپریالیست
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مردم آرام  خود را  ،حزب یز كردند. تحت رهبریرا تجه ییو هوا ییایم دریعظ
هنان ما یمکه همیحالدر :از خود نشان دادند یقه و قهرمانحفظ كرده و قدرت خال

تمام حمـالت دشـمن را دفـع  ،شدندیل مینا یشتریب یهایروزیپه روز به روز ب
 كردند. یم

ه یـرا عل یریناپذورصـات تیـها جناییامریکا ،چهار سال جنگ نابودكننده یر طد
 ،هـااسـتان یمراكـز اصـل ،هاشـهره خلق ما مرتکب شدند. آنان حمالت خود را ب

ا را ن مـهنـایماز هـم یادیكرده و تعداد ز متمركز ،نفوذمراكز شهرها و مناطق پر
ت یـو ،نینگـوئ یتـا ،نیـنام د ،فونیها ،ینوها ،كشتند. ش  شهر بزرگ شمال

 یمركز اصـل یاز س ،ن بار پشت سر هم مورد هدف قرار گرفتندینه چندیو و یتر
نـابود  یكله ن بار مورد حمله قرار گرفتند و ش  مركز بیندچمركز  ۹۱ ،هااستان
از  یادیـتعـداد ز ال نو سو ین بای ،اگیباك ،یفول ،نهینه بین ،یاونگ هو -شدند

ته( و هوخا یعنوان مثال حاتو )در كوانگ نه کسان شدند. بیها با خاك مراكز شهر
ه آنـان بـ :شـدند بمرتکـ یتـرعیهم فجات بازیها جناستیالین(. امپرین لی)در و
 ،یموسسـات بهـدار ،مدارس یادیحمله كرده و تعداد ز یاریسات آبیسأها و تسد
 سا و معابد را بمباران كردند. یكل ،خانهضیمر

 یتـرنهفتضحام یهاشکست ،دادندیات خود ادامه میبه جناشتر آنان یچه بما هرا
 امریکـادولـت  ۵۴63 چمار ۹۵د. در یگردیشان م بیصتنام نیدر هر دو منطقه و

بست شد و اعالم داشت كه بمباران شـمال را دن خود از بنیرون كشیمجبور به ب
 كمجبور شد كه به بمباران سراسر خـا ۵۴63ل نوامبر یمحدود خواهد كرد. در اوا

را بـا  د و شـرط خاتمـه داده و مـذاكراتیـتنـام بـدون قیو دموكراتیک یجمهور
طرفـه هارچكنفرانس  در یتنام جنوبیبخ  ویآزاد هندگان حکومت ما و جبهینما
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هـار سـال چباشـکوه  یروزیپرچم پ ،ب مردم شمالین ترتیس شروع كند. بدیپار
كـه هنـوز كامـل  یآورد. طبـق آمـارهتـزاز دراه ت بیبا موفقه قهرمانانه را رزبام
 6ان آنهـا یـدر م ،جـت یمـایهواپ ۹۹۴۹تعـداد  ۵۴63ما تـا اول نـوامبر  ،ستین

هدف  ،ندا ریبال متغ یاف كه دارا_۵۵۵_آ یمایو دو فروند هواپ ۱۹-ب یمایهواپ
 ،را یجنگـ یها كشتصد ،میار كردهیا اسیقرار داده هزاران خلبان دشمن را كشته 

كننـده كـامال بـر جنـگ نابود بیـن ترتیهمـه م و بـیـآت  زد ،انواع مختلفه ب
 م. یروز شدیپ ییامریکا

امکانـات  ،ک دشـمنیاز اهـداف اسـتراتژ یقـیدق یابیـارز ،غازآحزب ما از همان 
را در  ین استراتژین نکات ضعف و قدرت این اهداف و همچنیوستن ایتحقق پهب

ضعف  ۀن نقطیتریژه اساسیوه اد. حزب ما بآن بدست د یو نظام یاسیسطوح س
شکسـت در  شـرایطاخت. با حركـت از ن جنگ شنیها را در اییامریکا یژاسترات
ت لخصـ یها داراییامریکا یبیاز ابتدا جنگ تخر ،تنامیجنگ جنوب و یهادانیم
بـود. شکست محکـوم ه آغاز ب مانک از هید استراتژیو( بود و از دیر فعال )پاسیغ

هـا بـاز ییامریکـا  بزرگتر شده و یهاشکست ،شدیر شدت آن افزوده مهرچه ب
 رفتند. یمرو و( فیفعال )پاسریشتر در موضع غیب

ح اسـتفاده یصـح یک اسـتراتژیـحزب ما از  ،كنندهزه با جنگ نابودرمبا به خاطر
مـدت  یبخ  مجموعه خلـق را در همـه سـطوح و بـرایزه آزادرمبا یعنی :كرد
له و همزمـان یوسـنیبوده و بد یخود متک یروینه ب اساسا ،سازمان داده یطوالن

 كرد. یكوش  م یالمللنیبا آن در جهت كسب كمک موثر ب

مبـارزه  یینها یروزیكامال مصمم بودند كه تا پ ،ارت  و مجموعه خلق ما ،حزب
ان یـب ۵۴66 جـون۵7مـورخ  هوشی مـینه صدر ین عزم راسخ در اعالمیكنند. ا
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ا یـگـر و یست سـال دیتواند پنج سال، ده سال، بیجنگ م"افت: یخود را روشن 
ابود نـتواننـد یهـا مـانـهخها و كارگر شهریو د فونیها ،یهانو ،ابدیشتر ادامه یب

تر از استقالل ارزدپر یزیچ چیدهد. هیخود راه نمبر یتنام باكیخلق و اام ،شوند
باتر یتر و زهم بزرگخلق ما كشور را باز ،میروز شویكه پ یست. هنگامین یو آزدا

 "خواهد ساخت.

ح، بـه یم كار صحیبت به تقسنس یبا توجه كاف -حزب یهبررمردم شمال تحت 
آنها توانسـتند  یهاتین فعالیمحکم ب ۀها و نسبت به رابطرویاز ن یمنطق ۀاستفاد
ز یـآمتیـدمت انجـام موفقخرار دادن آن در قشتر از آنها و یچه بهر یریگهرهبا ب

نند. اسـاثبـات ره بـ یتـرعیرا در سطح وسـ یستیالیستم سوسیس یانقالب، برتر
تکامـل ه همان انـدازه بـه مال بشها در ییامریکا ۀابودكنندنه جنگ یمقاومت عل

 یو چـه از نظـر عملـ یوریـچه از نظـر ت یاتودهجنگ  یغن یهان و تجربهینو
ن ین تکامل نویور. ادر جنوب كش امریکا یاه جنگ منطقهیافزود، كه مقاومت عل

د توانسـت هآن خلق ما خوا یاست كه بر مبن یالعاده مهمفوق ۀیپا یغن ۀو تجرب
را  امریکـاد و هر نوع نقشه و شکل تجاوز یل آینا یهم بزرگترباز یهایروزیپه ب
 گرداند.  یشکست منتهه ب

جنـگ ک جنـاح از یـم یـه شـان زدكننـدجنـگ نابوده كـه بـ یقیال هما با ضرب
كارانـه ل و شـهوت تجاوزیـمه م و بیهم شکستدر تنامیه ویكارانه آنها را علتجاوز
 م. یوارد آورد ینینها ضربه سنگآ

ک یـن یـا"ن ابـراز كـرد: یچنـ هوشی مـینصدر ، ۵۴63مبر انو ۹ه مورخ یانیدر ب
ک یـن یـمـا اسـت. ا یسـتیالیسوس یستم عـالیس ین انقالبیراست یمش یروزیپ
ن یـمشترك ارت  و خلق ما در هر دو منطقـه شـمال و جنـوب اسـت. ا یروزیپ
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   "برادر و دوستان ما در هر پنج قاره است. یهاكشور یهاخلق یروزین پیهمچن

كـرد یكه شمال بـه جنـوب مـ یكمکه انست بونت امریکاه ت اثبات نمود كیواقع
در ن جنگ نتوانست عزم راسـخ مجموعـه خلـق مـا را ین ایو همچن ،خاتمه دهد
 یدر جمهـور سوسـیالیزمآورد و مـانع سـاختمان لـرزه دره ه تجـاوز بـیمبارزه عل
تـر شـد. مـا مسـتحکم یسـتیالیسوسسـتم یس یتنام شود. از جهاتیو دموكراتیک

در  یمانـده و حتـ یجامهم خود پابر یهانتوانست در بخ  یستیالیاد سوسصاقت
 افت. ی ینینو ییشکوفاآن رشد و  یهااز بخ  یبعض

كار مشـترك را  ۀویش یدرت و برترق ،ر آت  جنگیدر ز وه شدهیكلکت یكشاورز
 یعنـیبـه درجـه بـاالتر  یدهقـان اقتصـاد %۴۹، ۵۴67اثبات رساند. تـا سـال ه ب

 یتعـاون یهـاتشـرك %3۹ملحق شدند كـه  ید كشاورزیتول یتعاون یهاشركت
 یهـانیماشـ بتوانستند صاح یشركت تعاون ۴6۱۱رفتند. گیرا در بر م ییروستا
 نیماشـ ۴۹6۹زه و ین موتـوریماشـ 6۹۱۱رنده تعـداد یگشده كه در بر یكشاورز
شركت  ۹۱۱۵( بودند. یكنه خردفو علو یكوبخرمن یهانیماش ،)پمپ یكشاورز
   از پنج تن محصول در هر هکتار برداشت كنند. یتوانستند ساالنه ب یتعاون

مشخص و رشـد  یهابخ  از یوجود پس رفتن در بعضبا انستوت ید صنعتیتول
حفظ شـود. در  یع صنعت محلیدر مجموع رشد وس ،گرید یها خو توسعه در ب
ک بسـط و یدر هر منطقـه مهـم اسـتراتژ ،یدر اقتصاد مل ید صنعتیصد سهم تول

یافت. احتیاجات اساسی برای تولید صنعتی، مبارزه و سطح زنـدگی مـردم  سعهوت
ه نـ ین بهداشـتیمان تـینچو هم تأمین شده بود. فعالیت های فرهنگی و تربیتی

 رشد خود ادامه دادند. ه شدند بلکه بن متوقفتنها 
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بودند. به  ییامریکا یهابمباران یاصل یهااز هدف یکی هیقلنل یو وسا طاتارتبا
كمیتۀ مركـزی  .شدیبرخورد م کیف استراتژیاز وظا یکیبعنوان  طاتظ ارتبافح

های مورد هدف و همچنین تشکیالت محلی حزب در تمام  خحزب، حکومت ب
 یعنـی ،كشـور یاصـل یاتیان حیداشته بود. شرسطوح توجۀ خاصی بدان معطوف 

ه هـا بـو نقـل كاال داد و حمـلیكار خود ادامـه مـه ب یبطور عاد ،هاادهج هشبک
تقاء روزانه حجم حمل و نقـل كـاال كـامال ممکـن ن اریر و همچنظمقصد مورد ن

مـا در  یروزین برابر شد. عالوه بر آن پیندچ یارتباط یهااشکال مختلف راهود. ب

از آن  یاست كـه در دفـاع ملـ یون مشیمد ،امریکا "یبیجنگ تخر"ه یمبارزه عل
 ۀمجموعـ :قرار داده بودسرلوحه كار خود در مله را جن یحزب ما ا .شدیم یرویپ

 كنـد.یرا اجـرا مـ یدفاع ملـف یتمام خلق وظا ،كندیه دشمن مبارزه میخلق عل
عا توسـعه دهـد. یا سـرر یاتـوده یمسلح نظام یهارویم گرفت كه نیحزب تصم

ت یـساخته شـد. تقو یدیدج یهاحسال ،همزمان با استقرار ارت  منظم و مدرن
بـدان  یسـتیبایبودند كه م یلیمسا ینزایپارت یهامنظم و واحد یهاهح گرویتسل

 یدهر سازمانیید و تغیشمال تجد یمسلح نظام یروهایشد. در نیم یتوجه خاص
لـه شمال مقاب در خاك امریکاارت   یهاروین یتمالاده شدن احیشد تا بتوانند با پ

 كنند.

توده ارتباط  از خود نشان داده و با یو ذكاوت خاص یقهرمان ،اعضاء حزب خلوص
و  یدیـرا در تمام سطوح تول هاتودهله ینوسیقرار كردند تا بدبر یک و محکمینزد
كـامال پرتـوان و مسـتحکم از نظـر  یم حزبیكنند. ما موفق شد یرهبر یمبارزات
ن و یسـنگ هفـیبه وظ م كه بتواند ویسازمان ده یالتیو تشک یکیدئولوژیا یاسیس
بـر  یروزیـاد بـه خـاطر پمبـارزهخلـق در  یانجـام رهبـر یعنـیخود  یخیتار

 ل كند. عم ،سوسیالیزمروزمند یو ساختمان پ ییامریکان یمتجاوز
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 ن،زارو مبـا كادرهـا و ایـدئولوژیک کیوریتسطح  یه ارتقافیحزب بخصوص وظ
و  یهـا هـزار كـادر علمـت دهیـبتر ،از جوانان و زنان ییكادرهات و آموزد یترب
حـزب را  یاهیاپ یهاو سازمان یاقتصاد یت كادر رهبرین تربیو همچن یکیتکت

بـه را  یت رهبـریـداد. عالوه بر آن حزب سبک كـار فعالرار قدر دستور كار خود 
وند یو اعضاء در جهت پ كادرهات یهدا ،ییگراتهیتوراو  یزممبارزه با بروكرات خاطر
 ود. مح نیتصح ،ک با تودهینزد

ه یـروح یارتقـا" خـاطربـه ار یآموزشـیتیع تربیوس تینها حزب فعالیگذشته از ا

 و اراده یطلبـه استقاللیو روح ،ادهدسازمان  "یزمآلدویبند اندواز  ییرهاو  یانقالب

ه یـت و مقاومت علیاحساس مسئول ،غ نمودهیرا تبل "خود یروینه به یاعتماد و تک"
 یـزمنیلن -یزمماركس یزگیاز پاك ،را ارتقاء داده یزماتو دگم یزمونیزیر رویهر نوع تاث

د. یت بخشـیرا تقو یحزبدرون  یبستگمهاع كرده و وحدت و فدر مقابل سموم د
هسـتند  یاكافندست آمده هنوز هج بیقد بود كه نتااد معتید زیبا تاك یمركز ۀتیكم
 یكنند. مظـاهر منفـیرا نم یكنون ۀت لحظیک حزب هنوز كفایاستراتژ وظایفو 

اسـتقاده از سوء بـه خـاطربعنوان مثال: از اوضـاع جنـگ  ،خوردیچشم مه هنوز ب
 و ،كـردن یاز مال مردم دزد ،نكرد ییجوسود ،آنف یا تضعیو  یویاقتصاد كلکت

و اعضـاء حـزب  كادرهـااز  یان در آمدن. بعضیجودمت سوداگران و سودا در خی
خلـق را و  دموكراتیـکبـوده حقـوق  ییگراتهیتوراو  یزمهنوز هم گرفتار بروكرات

 گذاشتند. یر پا میرا ز یزمالین سوسیقوان ایتا اندازه یحت

هـم بودنـد  یكردند. عناصریواظبت نممخلق  یزندگ شرایطها مجدانه از یبعض
د كـه یكوشید حزب مبعه ب ۵۴63سال  گذاشتند. ازینضباط كار احترام نمكه به ا

 یگریه البـالیـعل ،دهیم بخشیتحک یاقتصاد ۀطیخود را در ح ۀكنندینق  رهبر
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بـر  یجمعـ برساند كه آنان حاكم یرا به آن آگاه هاتودهدر ادارات مبارزه كرده و 
   هستند.یسرنوشت كشور خو

 ،ت بودیاستقالل و خالق ۀیحزب ما كه سرشار از روح یانقالبعمل  وۀیو ش یمش
 یخلقـ ،و ذكاوت خلق ماست یقهرمان ،یریناپذشکست ،استحکام ۀكنندمنعکس

 ،حـزب ۀیـرد. در جواب به اعالمیدست گه را ب  یكه مصمم است سرنوشت خو
 ۀیـعل یتـواننب  مقاومت پرج بهمردم شمال دست  هوشی مینو صدر حکومت 
 یكـه حتـ یحـالدر دنمودنـید و مبارزه میهم تولزمان باهم ،زده ییامریکاتجاوز 
را انجـام  یتـرعیوسـ وظـایفتر كرده تا عیخود را سر یحركت قبل یوفانتآهنگ 

در آتـ   ،بـود یروزیخلق ما كه مصمم به مبارزه و پ ،حزب یدهند. تحت رهبر

م یصـمت" یجنب  تحوله خلق ب یمسلح نظام یاروهینمود. ن یعیمبارزه رشد سر

شجاعانه با دشمن برخـورد "ده و شعار یبخش یعیو رشد وس ییشکوفا "یروزیبه پ

و در  ک دست چک یدر  همكارگران زن و مرد با ،اده كردندیرا در عمل پ "دیكن
ت در یـخالق ۀیت روحیالعدرست از آنها در كار و ف ۀگر تفنگ و با استفادیدست د
ها ارخانهاز ك ،دهیاثبات رسانه در مبارزه را ب یشیاندریو قدرت تدب ید و قهرمانیتول

كار در  یانجام ساعات اضاف یبرا یشد دادند. جنب  تحولرد را یدفاع كرده و تول
و  یادارت یـبهبود فعال یبرا یریگمیتصم ۀیرشد روح یبرا ،یخدمت مقاومت مل

اكثر شـتر، جـنس مرغـوب و خـوب، حـدید بیـ)تول "سـه قلـه"دن بـه یرسـ یبرا
هـا و در هـم در كارگـاه یصـنعت یهـار خود را هم در كارخانـهی( تاثییجوصرفه

 گذاشت.  یجابر یامالك دولت

ک دست گاو آهـن یكه در  یتعاون یهامتشکل در شركت ،داریدهقانان فعال و ب
و حمـالت دشـمن  یعـیه حـوادث طبیعل یبا انرژ ،گر تفنگ دارندیو در دست د
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 -ید كشاورزیسه هدف توله دن بیرس یرادند بیكوشیانان مقكنند. دهیمبارزه م
رنـد. یگ یشـیاز هـم پ -هـر هکتـار یج تـن بـرنج، دو خـوك بـراک كارگر پنی

خـدمت مبارزه ه د و بیوب تولخ) "سه دستور"انجام  یدند برایكوشیروشنفکران م
، صفوف روشـنفکران (دی  بریپه را ب یو فرهنگ یکیدئولوژی، اید، انقالب فنیكن
گـر یدکیـاز كوشـیدند می . آناندنده و توسعه بخشیرا متحد گردان یستیالیسوس

شـركت در  یمبارزه، آمـاده بـرا یآماده برا) "بادسه آماده"جنب   .رندیگ یشیپ
وطـن ه كه بـ ینوع كارم هرو انجا یهمه جاه رفتن ب یصفوف ارت ، آماده برا

 "فـهیسـه وظ"د. جنـب یجوانان گرد یع انقالبینب  وسه جل بیدمت كند( تبدخ
و مبارزه  ی، خدمت سربازیدارژه، حفاظت از خانهیو ید و كار هایفاظت از تولح)
را  یتنـامیحد و حصر زنـان ویب یفداكار ۀیو روح یدن( حرارت و آت  انقالبكر

د. از یشـد و توسـعه بخشـرابند ییق میفاد و مبارزه یدر تول كه بر تمام مشکالت

 یاد گـرفتن( بـرایو خوب  اد دادنی)خوب  "دو خوب" یگر جنب  تحولید یوس

الت و اصالح سبک ی)اصالح كار، اصالح تشک "سه اصالح" ،نو محصالن امعلم

 یمشخصـ تعداد درد( ی)در مبارزه، در تول "یدو عال" ،نیو مامور كادرها یكار( برا

كـه  یو مهندسـ یها و سربازان بخ  فنـبچه یبرا "کین هزار كار"از مناطق و 
را  یعیک جنب  وسـی ،كنندیباال حركت م ۀنامبرد هایجنب دست در دست با 
 آورد.  به وجود ،ده بودیحال بخود نده كه كشور ما تا ب

 یدارا ینجـات ملـ بـه خـاطرو  ییامریکـاه تجـاوز یدر مبارزه عل یولجنب  تح
خلـق  یپرولتـر مزیونالیو انترناس یپرستهنیم  بجن این بوده. در یت خاصیاهم

و  یآزاد یخلق ما نه فقـط بـرا"را كه یز ،ابدیین شکل خود رشد میتریما به عال
و  یآزاد ین بـرایبلکـه همچنـ ،دهـدیمـ یكند و قربـانیاستقالل خود مبارزه م



زحمتکشان ویتنام تاریخ مختصر حزب 114  

ه یـعل -هوشـی مـین) "صلح در سراسر جهـان. به خاطرها و استقالل تمام خلق
 (.ییامریکاتجاوز 

د و یـنمایمـ یانبیخلـق مـا پشـت ۀقاطعانه از مبـارز یت مترقیاس بشرن اسیبر ا

 یانقالبـ ۀاوج مبـارز ۀز و نقطـكشآهنگ مریتنام پیخلق و ات،مبارز"رد كه یپذیم
 ییامریکـا هایامپریالیسـته یتحت ستم جهان عل یهاو خلق یكارگر یهاتوده

و  یتـوان زنـدگقـدرت پر ییامریکاه تجاوز یما عل ۀانپرستهنیم ۀمبارز [۵۴]"است.
خلـق را كـه در  دموكراتیـک یکتـاتورید یستیالیستم سوسیس یروزیو پ یبرتر

 د. یاثبات رسانه قرار شده است بشمال كشور ما بر

 رسدیم ینینو ۀمقاومت مردم جنوب به مرحل

د اتنـام تضـیدر جنـوب و امریکاارت   یروهاین ۀروزانشتر و یچه باده شدن هریپ
د نمـوده و مقاومـت یتشـد یرا در سـطح ملـ امریکا مزیالیتنام و امپرین ملت ویب

و  امریکاه تجاوز یه در جنوب علچتنام را چه در شمال و یخلق و ۀمقدس مجموع
كنـد: ین مبـارزه مـیریـشـعار ز كند. خلق ما تحتیشتر میب ینجات مل به خاطر

بخ  یآزاد ۀجبه ۵۴6۱ چدر مار "!امریکابر تجاوز  یروزیز در خدمت پیچهمه "

 یروهـایتنـام و نیخلـق جنـوب و"كنـد: ید مـیـن تاكیخود چنـ ۀیدر اعالم یمل
کـه اهـداف یهد گذاشت تـا زمانان نخویزمه گز اسلحه بد هرابخ  مسلحنجات
رفتنـد. خلـق ینپذ تحقق یطرفیصلح و ب ،دموكراسی ،استقالل یعنیآنها  یاساس

نشــاندگان  ضــربات و دســت ییامریکــان یتجــاوزمهم بــه تنــام بــازیجنــوب و

                                           
 .ویتنام دربارۀ ،۵۴63 جنوری ۵۴ هاوانا، در المللیبین فرهنگی كنگره قطعنامه [۵۴]
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دسـت  یینهـا یروزیـپه بـ یریناپذرد خواهد آورد و بطور اجتنابوا یاكنندهابودن

   "افت.یخواهد 

 خلـق یدر شـورا ۵۴6۱ اپریـل ۵۱خ یتـاره ب دخو یدر سخنران هوشی مینصدر 
مجـددا نشسـت دوم(  -یرگـذانسـوم قانو ۀ)در دورتنام یو دموكراتیک یجمهور

تنـام یگر را به ویهزار سرباز د هابازهم صد امریکااگر دولت  یحت"ود كه: د نمیتاك
ن یـاه همدست خـود بـ یهااز كشور یدیش  كند كه سربازان جدرستد و كوفب

هم مصـمم بخ  مسلح و خلق مـا بـازنجات یروهاین ،تکارانه بکشاندیجنگ جنا

  "روز شوند.یو بر آنان پ مبارزه كنند ند ماند كه با آنانخواه یباق

قهرمانانـه در كشـور مـا شـد.  هیجاد روحیباعث ا یمل بخ یآزاد ۀجبه ۀیاعالم
د نمود. دولـت یشتر تاكیهم بر را بازیناپذتزلزل ادۀارن یتنام ایو یهنیم ۀجبه ۀیانیب

را  دنظـر اسـتوار خـوشتر یه بچوه هرکشتنام مجددا و با یو دموكراتیک یورجمه
ت یو تمام یوحدت مل ،یعدم وابستگ ،حفاظت از استقالل  اعالم نمود كه هدف

است  یکیتنام یملت و ،است یکیتنام یباشد. ویرو میتنام با تمام نیخاك و یارض
 مال كند. ین حق مقدس خلق ما را پایكس قادر نخواهد بود اچیو ه

 یتنـام كـه تحـت رهبـریجنـوب و دممر ،هوشی میندر جواب به فراخوان صدر 
ه نقطـع دسـت بـیال ،بوده ابتکار عمل را در دست داشـته یبخ  ملیآزاد ۀجبه

بلکـه بخـ   ،نشـاندهحمله زده و در هر زد و خورد بزرگ نه فقط ارتـ  دسـت
 ز نابود كردند. یرا ن ییامریکا یهارویاز ن یمهم

ارت   یاقتیلیگردن به ب "ژهیجنگ و"شکست خود را در  امریکا هایامپریالیست
 امریکـا ینظـام یکیتتک یكامل از برتر دۀا استفایكه گوانداختند مینشانده دست
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ما جنـگ را یمسـتق ییامریکـا ینظـام یهـاحال كه گـروه اگرفتند. امیجلو مرا 
 ،كنندیاستفاده م ییامریکا یهاسالح ازخود  ،تنامیخلق و ینابود یو برا یرهبر
تاب مقاومت در مقابل آنها را ندارد. با توجـه بـه  ییروین چیند كه هینمایم رتصو
مبـارزه كـرده و  امریکاله كه شده با ارت  یهر وسه د خلق ما بیبا یشرایطن یچن

 است.  یخلق ما مسئله مرگ و زندگ ین امر برایز شود. ارویبر آنها پ

كـه  ییهاخود بـه شـعاربخ  مسلح و مردم جنوب با عزم راسخ یآزاد یهاروین

ز را فدا كردن بهتـر یهمه چ"ان داشت: یاز همان آغاز مقاومت ب هوشی مینصدر 

 و مسلح "م.یبرگرد ینکه استقالل خود را از دست داده و دوباره به بردگیاست از ا
ارتـ   یهـاوریمسـلحانه بـا ن ییـررون رودیبه اول ۵۴6۱ اگستت شده در یتقو
ل آمدند. در وحـدت و ینا یشکوهپر یروزی( به پین تون )كوانگ نگاارود امریکا
بخ  خلـق مـا یآزاد یروهایک واحد مسلح نی ،یزانیپارت یبا واحد ها یهمکار
( شركت داشتند GI’s) ییامریکارا كه در آن هشت هزار سرباز  یسازات پاكیعمل
به  یرینظیب یبا قهرمان ،شدندیم یبانیپشت ییایو در ییهوا یروهایق نیاز طر و

ک یـه بـ ۵۴6۹ جنـوریكه جنگ آپ بـاك در  ید. همچنانیشکست منجر گردان
هـا ییامریکا ۀلیوسه كه ب یداخل ۀنشاندارت  دست ینابود یدرتمند براقجنب  
 یكمانـدو هـا یو تحـت رهبـر دهیـمسـلح گرد ،افتـهیم یتعل ،شده یدهسازمان
 بـه خـاطررا  یتـوانجنـب  پرز یـتـوون نجنگ وان  ،ل شدیتبد ،بودند ییامریکا
وان تـوون ثابـت  رد یروزیپ آورد. به وجوداالت متحده یا ینظام یرهاین ینابود

روز یـپ یاز نظر نظـام "یجنگ محل"ها در ییامریکادارد بر  نمود كه كامال امکان
هم همزمـان بـا پرسـتهنیمبخـ  یادآز یهاروین یستیبایود آنکه مجوبا ،شد
 مبارزه كنند. یداخل ۀنشاندو ارت  دست ییامریکا یروهایه نیعل
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 یو بهـار یزمستان ۀجانبت همهیها توانست با فعالییامریکابر  یروزین امکان پیا
قـت یبخـ  مـا بـه حقیآزاد یروهـایشـکوه نپر یروزیو پ 66/۵۴6۱ یهاسال
ن دوره در جنـوب یـخشـک )ا ۀن تعرض متقابل در دوریاول ،یروزین پیا ،ونددیبپ

است كه در آن بـاران  یاكشد و دورهیطول م -اپریل تا آخر اكتوبراز - ماه هفت
 یهاو سـربازان كشـور ییامریکاهزار سرباز ۹۱۱بارد. مترجم( كه در آن یكمتر م

شـركت  ینشـانده داخلـون سرباز ارتـ  دسـتیلیم میو ن امریکاوابسته و متحد 
ن تعـرض متقابـل دشـمن هـم در زمسـتان و بهـار یهم شکست. دومدر ،داشتند
م ی  از نـیبـ و ییامریکـاصـد هـزار سـرباز  راه  از چیب آنكه در  ،66/۵۴67
 یاشکست مفتضـحانهه شركت داشتند ب ینشانده داخلون سرباز ارت  دستیلیم
هـزار دشـمن را ۹۴۱نام تیلق جنوب وخ ،ن دو دوره خشکیا لشد. در طو یمنته
 یروهـایو ن ییامریکـاهـزار ۵۹3ن آنهـا یدان نبـرد خـارج كـرده كـه در بـیاز م
 یاسـتراتژ ،پرسـتهنیمبخ  یارت  آزاد یزورین پیوابسته بودند. ا یهاكشور

را  "دیـا نـابود و رام كنر یاهـر جنبنـده" یعنی گان نشاندو دست امریکا ۀجانبدو
را در  ینیونـ یهاآورده و تضادلرزه دره ن را بدشم ۀید. روحیتزلزل كشانه كامال ب

 آورد.  به وجودصفوف آن 

االت یـم بـا ارتـ  ایمستق ییرورودر شرایطتحت  یاسیسنها مبارزه یگذشته از ا
بود كه  یاتیعمل یک سری یاسیس ۀزرن مبایا افت. شاخصیبسط و ادامه متحده 

ه و داتانـگ یـژه در هویـوه جنوب ب یبا در تمام شهر هایتقر ۵۴66از آغاز سال 

د خـارج یـبا ییامریکا یهاروینشانده و نم دستیسرنگون باد رژ" یهاتحت شعار

 گرفت.یانجام م ،"شوند

 ( درFNL) یملـ بخـ یآزاد ۀجبهـ ۀالعـادفـوق ۀكنگر ،هایروزین پیا یابر مبن
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 ۀبهـه بـدان جیـب رسـاند تـا بـا تکیتصـوه بـ یاسیسۀ برنامک ی ۵۴67 اگست
ادامـه دهـد.  یینها یروزیتا پ یانقالب ۀمبارزه را توسعه داده و ب یبخ  ملیآزاد

مبـارزه ه م گرفت كه بیتصم یبخ  ملیآزاد ۀجبه یزكمر ۀتیكم ،بعد از كنگره
هرها در شـ ینینـو ۀجبه یستیبایآن م یادهد كه بر مبن کین استراتژیجهت نو

ی هـاتودهبـا بسـیج  بخ یمسلح آزاد یروهاین ۀجانبد و تعرض همهیوجود آه ب
 .همسو گرداندوسیلۀ قیام  هكسب قدرت ب به خاطررا شهری در سراسر كشور 

ام بـا نیروهـای گـمیهنـان مـا در جنـوب همهماهنگی با این جهت نوین، همدر 
ک یها و مراكز استان ،شهر 6۴در  ۵۴63 جنوری ۹۱خ یتاره ب بخ مسلح آزادی

 یادیز قاطنه و در میپاخاستند. در هوه ها باطراف شهر ییروستا قاز مناط یسر
گون اتفـاق یسـاه و یـشـد. در هو پـابر یقـدرت انقالبـ ،آزاد شـده زههات تاداز 
ه یعل یلبخ  میآزاد ۀوجود آمد. جبهه ب طلبو صلح یمل دموكراتیک یروهاین

 ۀضـرب ۵۴63بهـار سـال  یعمـوم یهاامیحمالت و ق .افتی هتوسع امریکاتجاوز 
فقـط له نهیوسنیشان بود. بد ینشاندگان بومها و دستییامریکا یبرا یاكشنده
ن ید از بـایاز ابـزار جنگـ یمقدار قابل توجهابود شد و ندشمن  یاصل یهاورین

كـه  ینحوه ب ،دیهم پاشز كامال ازیدشمن ن یکیت استراتژیوضع یبلکه حت ،رفت

جسـتجو "بـر  یخـود مبنـ ۀن از نقشـیرد تا زودتر از موقع معـك رمجبو رادشمن 

پاك كردن " یتدافع یده و به استراتژیدست كش "رام كردن ابود كردن ون ،كردن

ک یـ  از ینکه بیوجود اتاگون باند و پیسفان كاخیدست بزنند. آقا "نو حفظ كرد
 یار داشتند اما از نـابودینشانده را در اختو دولت دست ییامریکانفر سرباز  نویلیم
 قتوانسـت از منـاطیر نمـگـیبردنـد. دشـمن دیشدت رنـج مـه خود ب یروهاین

شـده بـود. دشـمن  یشکست منتهـه آنها ب "رام كردن" ۀشقفاع كند. ند ییروستا
ع یوجود اقـدامات وسـكند. اما در شهرها هم بـا ینینشها عقبشهره مجبور بود ب
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مـا  پرسـتهنیمبخـ  یآزاد یهاروین یمیو دا یاز خطر حمالت ناگهان یتدافع
 امان نبود. در

ه بخ  و مردم جنـوب هیچگـاه بـنظامی ارت  آزادی تیوضع ،عکس دشمنبر
بـوده و موقعیـت مسـاعد ن ۵۴63هـای سـال قیـاممانند زمان بعـد از حمـالت و 

 یانقالب نه فقط در مناطق كوهسـتان .نبود ژیک آنها هیچگاه چنین محکماسترات
ها گسـترده شهر ردهم  ینینو ۀلکه جبهب ،ردیتوانسته بود محکم پا بگ ییتاسو رو

ــ ــگ انقالب ــد. جن ــل یش ــوذ اص ــت نف ــاطق تح ــا درون من ــا یت ــا و ییامریک ه
 یهـاگـاهیكننـده و پایرهبـر یهـاكرده بـود. ارگـان یروشینشاندگان  پدست

هم كـامال درهـم و بـر ،ده بودنـدید بیآس ینیطور سهمگه حساس دشمن كه ب
 شدند. 

بودند كه در آن  انگر آن درجه از تکاملیب ۵۴63سال  یعموم یهاامیحمالت و ق
ه نقطـع بـیال شـدیص داده مـیهم تشخحمالت مختلف از ۀلیوسه كه ب یمراحل

افتـه و یاد یـخلق ازد یزوریپ ،افتییه مبارزات شدت مچآمدند. هریدنبال هم م
هـزار سـرباز 6۹۱ ۵۴63شد. در سال ین برابر میبخ  چندیارت  آزاد یهاورین

وابسته بدان  یو كشور ها ییامریکاهزار نفر سربازان ۹۹۱ن تعداد یدشمن كه از ا
هـزار ۹۹۱ن تعـداد یـا ۵۴6۴اول  ۀدر ش  ماه برد خارج شده وندان یماز  ،بودند
 جنـوریوابسته بود. بعـد از  یهاو كشور ییامریکاهزار نفر آن سرباز ۵۴۱بود كه 
 یتنام جنـوبیبخ  ویآزاد ۀندگان جبهیمجبور شدند كه با نما هاییامریکا ۵۴6۴

تنام یب خلق جنوب وین ترتیس وارد مذاكره شوند. بدیپار ۀطرفاردر كنفرانس چه
سـه تنـام در هرید آورد. خلـق ووجـوه را بـ -یپلماسیجبهه د یعنیـ ینیهه نوجب
بـه حملـه زده و ه متـداوما دسـت بـ (یپلماسـیو د یاسـیس، ینظام جبهه)ۀ جبه
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ا اطـراف ت یآزاد شده در اكثر نقاط حت یهانیل آمد. سرزمینا یبزرگ یهایروزیپ
بلکـه  ،یاهیـو ناح یه فقط در سطوح محلـن یافتند. قدرت انقالبیسعه ها توشهر
 جـون 6خ اریتـه بـ د.پـا شـز برینبزرگ  یو شهرها هان در سطوح استانیهمچن
طلـب و و صـلح یملـ دموكراتیـک یهاوریاتفاق ن یبخ  ملیدااآز ۀجبه ۵۴6۴
هم آمـده و گان خلـق گـردندینما ۀدر كنگر پرستهنیم یهارویگر نیدن یهمچن

دان را یسـف یـر یاو حکومت شور یتنام جنوبیو یجمهور یدولت موقت انقالب
اس یـمق رد یمـیعظ یروزیـانگر پیـموقـت ب یانتخاب كردند. تولد دولت انقالبـ

ک یـبـود،  متنـاینوب وجدر  یاستقرار حکومت انقالب ۀپروس یبرا یاكنندهنییتع
درت قـ یهـاهیـن قـدرت پایـا .وجـود آمـده بـ دموكراتیـکو  یقدرت واقعا ملـ

 لرزه درآورد. ه ب شدیدارا  امریکاه م وابسته بیرژ ۀنشانددست

 ،هدشـدر منـاطق آزاد یو حکومـت انقالبـ یخ  ملـبیزادآ ۀجبه یتحت رهبر
رفت. شـعار یانجـام پـذ یكشـاورز ۀنیبطور مشخص در زم دموكراتیک یهامرفر

ت یـوسـت. اكثریقـت پیحقه بـ "كندیآن كار م یاست كه رو یاز آن كس زمین"
افتنـد. ی توسـعه یدیو صنعت  ید كشارزین شدند. تولیم دهقانان صاحب زمیعظ
ه ب یمهم جینتا یو بهداشت یتیترب ،یفرهنگ ،یاسیس زمینۀع در ین كار وسیهمچن
ر گرفتنـد و قـرا رشده در دستور كاآزاد قدر مناط دموكراتیک یهارفرم .ست دادد
كه امروزه در جنـوب در  یمستیس ن دویكه ب یقیعم یهان امر باعث شد تضادیا

مـه یسـتم نیو س یاتـوده دموكراتیـکسـتم یس یعنـیـ مقابل هم قرار گرفته اند
 كنند.  یتجل یخاص یبا روشن ـهمستعمر

كه مملـو از قـدرت و  یستمیروها را در سیكامل ن ییشکوفا یتنام جنوبیانقالب و
 یرویـكه به پ یو فاسد روها با عناصر منحطین نیشود. ایباعث م ،خرود است
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 یآمـده متکـ بـه وجـود امریکـا یمسـتعمراتمـهیاست نیكه از طرف س یستمیس
تنام بعد از زمان حمالت یانقالب جنوب و یخیراكنند. تکامل تیمبارزه م ،هستند
رقابل اجتناب یو غ ییاعالم شکست نها ۀمنزله ب، ۵۴63سال  یعموم یهاامیو ق
ه بـ هوشـی مـینتنام است. صدر یدر ود ایریزنج یهاو سگ امریکا مزیالیامپر

 یبهـار یروزیـپ"كنـد: یه مـراشا ۵۴63 فبروری ۴خ یتاره ام خود بین امر در پیا
تجاوز ه یانه علپرستهنیم ۀمبارز یبرا ،وبنجمردم   مسلح و خبیدآزا یهاورین

نخواهد توانسـت  یزیچ چیوجود آورد. هه ب یمناسب راین و بسیت نویموقع امریکا

شـمن دت یه وضـعچهر "نشاندگان  را از شکست برهاند.تها و دسییامریکاكه 
د بـه یـل مـا باین دلیهمه بو كند یم یفشارپا پس هانقشه یشود بر رویبدتر م

شکسـت ه ق دشمن را بین طریاز ا م تایادامه ده یمان با بردبار جنب  مقاومت
 ۵۴6۴ جـوالی ۹۱ خیتـاره خـود بـ ۀیـدر خطاب هوشی مینم. صدر یبرسان كامل

جنـوب ه آنان بـ یشکار است ولآهمه بر امریکا مزیالیشکست امپر"د كرد كه یتاك
 یهـاوریسـتند. نیدن از آن نیدسـت كشـه ده اند و حاضر بیكشور ما محکم چسپ

 یهـارویتنـام از نیكامـل و ۀیـلخم قاطع دارند كـه تـا تی  مسلح تصمبخیآزاد
دن یتنام و تحقق بخشـینشانده آنها در وو شکست ارت  و حکومت دست امریکا

   "روز شوند.یده و پیجنگ ،مجدد كشور زیآمبه اتحاد صلح

و  یاسیس ،ینظام ۀنقطع در سه جبهیتنام الیدو بخ  ومردم هر یكنون ۀدر لحظ
 دموكراتیـک یجمهـور یاشنهاد چهار مادهیكنند. پیدشمن حمله مه ب یپلماسید
و  یبخ  ملـیآزاد ۀجبه یشنهادیپ ایمسئله در ده ماده ۀجانبتنام و حل همهیو

ق حـهک امر بـیشکار آگر روشن و انیكه ب یتنام جنوبیو یجمهور یدولت انقالب
كشانده و  یوضع خرابه نشاندگان  را بو دست ییامریکا هایامپریالیستتند سه

 ههــجب هشــانیدوراند ینمودنــد. تحــت رهبــر ینیشــنبــه عقــب رآنــان را مجبــو
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مـردم جنـوب  ،تنـامیجنـوب و یجمهور یو دولت موقت انقالب یبخ  ملیآزاد

 یتنـامیو"بـه  یرا مبن امریکا مزیالیامپر ۀمذبوحان یهاوم كوش اتنام بطور مدیو

 كند. یآب مق  برن ،جنگ "كردن

بـه  ،امریکـااوز جـه تیانه علپرستهنیمدر مبارزه  یینها یروزیاعتماد خلق ما به پ
حدت و در جنوب و به امر یاتوده یمل -دموكراتیکر انقالب یناپذاجتناب یروزیپ

 ن است: یریز یاصول روشن و علمه ب یمتک ،ز كشوریآمدوباره و مسالمت

 یبـرا یملـ ۀن حزب زحمتکشان و جبهی  و راستیددوران یخلق ما از رهبر -۵
 یـزمنیلنـیزمانطباق خالق ماركس ین رهبریخوردار است. اتنام بریجنوب و یآزاد
ن یدر كشـور مـا را تضـم یاتـودهجنـگ  و یانقالبـ زۀرخـاص مبـا شرایطرا بر 
 د. ینمایم

تنـام یخلق و ۀمتحد و مجموع ۀجبه ،هوشی مینحزب و صدر  یتحت رهبر -۹
سـنن  ،تـر شـدهروز مستحکمه بر اتحاد كارگران و دهقانان است روز ب یكه متک
شـتر بسـط و تکامـل یقدرت بر خلق ما با یناپذهبلغو مبارزه  یحدت ملو یخیتار
 ابد. ییم

 یاتـودهجنگ  یتنام جنوبیو یبخ  ملیآزاد ۀحزب ما و جبه یتحت رهبر -۹
 یهـایوریـبر ت هرا ك امریکا مزیالیامپر ۀرعادالنیجنگ غ ر شده ویناپذما شکست
 یشکسـت منتهـه م بـومـدا ورطـه اسـت بـ یمتکـ یبورژواز ۀكهنه شد ینظام
شتر در مبارزه یهر روز ب تنامیبخ  خلق ویمسلح و آزاد یهاروینده است. یگردان

ک ارتـ  یـه شـان بـ یروزیـو پ یده شدند و در سنن مبـارزاتیرشد كرده و آبد
 قدرتمند رشد نمودند.
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سـتی بـرادر، از عالقـه و یهای سوسیالا از عالقه، پشتیبانی و كمـک كشـورم -۴
ایــاالت متحــده هــای جهــان و بــاالخره بخــ  مترقــی مــردم پشــتیبانی خلــق
   برخورداریم.

كـه مسـلح بـه  هوشی مـینصدر  ، حزبحزب ما یرهبر ،باال یاكتور هافطبق 
ای كه خلق باشد. با تکیه به تجربهمی كنندهنییاست عنصر تع یزمنیلن-یزمماركس

 علیه استعمارگراندیروز - ما در دو جنگ طوالنی مقاومت بدان دست یافته است
كنـد كـه: یه مـراشـا هوشی مینصدر  ـامریکا مزیالیامپره یو امروز عل یسونفرا

نـان كامـل دارد یده است اطمركه خود كسب ك یاتنام با توجه به تجربهیخلق و"
 یبدون شک حت ،وجود دارد یجنب  انقال یكه برا یمساعد كنون شرایطكه در 
و  یاسیس یتحد شده و مصممانه از مشمسو محکم  کیک ملت كوچک اگر از ی

و  یبانیگـر از پشـتید ید و اگر از سـویكرده و مبارزه نما یرویپ ینیراست ینظام
توانـد یخوردار باشد مجهان بر یانقالب یهاو خلق سوسیالیزمكمک فعال اردوگاه 

 یعنـیآنهـا  ۀدسـتراگـر س یحتـ ،كـدام كـه باشـدمتجاوز هر هایامپریالیستبر 

هـا را خلـق ییراه رهـا اكتوبر: انقالب هوشی مین) "روز شود.یپ ،امریکا مزیالیامپر
 روشن نمود.(

طور ه ب -چه در شمال و چه در جنوب- تنامیكه خلق و یایاسیس ۀن مبارزیدر ح
ز و یـرهبـر عز ،هوشی مـینصدر  ،دادیانجام م امریکااوز جه تیعل یاافتهیتوسعه

 یالمللـنیمبارز جنـب  بـ ،تنامیملت و ۀخلق ما و مجموع، اكارگر م ۀمحترم طبق
ده از یـد ۵۴6۴سـپتامبر  ۹خ یتـاره بـ ،هـابخ  خلـقیو جنب  آزاد یستیكمون

عه احسـاس ین ضـایـارت  و مردم شـمال و جنـوب از ا ،جهان فرو بست. حزب
نمـود.  یبا خلق ما همدرد شد و سوگوار یت مترقیشرب ۀجموعكردند. م یدردناك
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كشـور  ۵۹۵از  یهزار تلگرام همدرد۹۹  از یو دولت ما ب یمجلس مل ،حزب ما
تـا در  نـدآمد یبه هـانو یچهل كشور خارج یندگینما یهائتیافت كردند. هیدر

جهـان  یاز كشور هـا یادیت داشته باشند. تعداد زكشر یجنازه و عییمراسم تش
ر را برگزار یكب هوشی مینبود مرگ ادیا مراسم ینموده و  یمل یوگوارا اعالم سی

آنـرا  یبـود كـه جـا یاعهیحزب و خلـق مـا ضـا یبرا هوشی مینصدر  .نمودند
خـوردار بر ارزدالعـاده پـرراث فـوقیـک مین ما از یوجود اشد پر كرد. اما باینم
 .  یتابناك و ۀو نمون یو یبهام: اثر گرانیشد

گذاشـت.  یبر جا یخیتار نامهتیوص کیحزب و خلق ما  یبرا هوشی مینصدر 
ت یـحزب را تقو یحدت و همبستگگذاشت كه و یجارا در قلوب ما برن امر یاو ا

 یگرفتــه تـا رفقــا یمركـز ۀتــیكم یاز رفقـا -رفقــا مباشـد كــه تمـا"م: یبخشـ
ردمـک چشـم خـود حزب همچـون م یاز وحدت همبستگ -یاهیپا یهاسازمان

اقـت نقـ  یل حفظ كـرده و خود را یزگیپاك ید حد اعلیكنند... حزب با یگهبانن

او  "د.یـمافـظ نح ،دار خلقو وفا یقیگزار حقدمتخن عنواه خود را ب ۀكنندیرهبر
ت شـوند تـا یجوان كارگر و تمام جوانان ترب یادآور شد كه اعضاین ضرورت را یا

 سوسـیالیزم نسـاختما "مجرب"و  "سرخ"دهندگان ادامهه هم بزمان باآنان را هم
ده و ده قـرار داینـآ یت نسل انقالبیم و تربیمت تعلمبدل كرده هم خود را در خد

 یسطح زنـدگه ند تا بینما یلاقتصاد و فرهنگ م ۀرشد و توسع یبرا ینقشه خوب"

و نجـات  امریکاه تجاوز یدر رابطه با مبارزه عل یو. "داده شود طع ارتقاقنیخلق ال
مقاومت خود تحت ه كامل ب یروزیتا پ یوشن نمود كه با سرسختر ما یبرا ،یمل

 م.یادامه ده ،دیآ  یكه پ ییهاتیومکهر نوع مشکالت و مح

 یرویـحـزب مـا تمـام نكه " رزو داشتآ یستیكمون یبا جنب  جهان طهاو در راب



زحمتکشان ویتنام تاریخ مختصر حزب 125  

ر خـدمت م قلـب دیت و از صـمیـبا درا ینحو موثره كار اندازد و آنرا به خود را ب
 یپرولتـر یزمونالیو انترناس یزمنیلنـ یزماساس ماركسوحدت مجدد احزاب برادر بر

   "قرار دهد.

ن  حـاد یـب یایكه گو تسا یخیند مهم تارسک ی هوشی مینصدر  ۀنامتیوص
ن یباشد. ایم یزرگ وه و احساسات پاك و بیروحو  یو ینیبجهان ،یو یانقالب
انه حزب و خلق مـا را در یجومبارزه دتاست كه راه وح ییراهنما جنامه برتیوص

انجـام دادن امـر  :دیـنمایدرخشان  روشن مـ ین ولیسنگ وظایفخدمت اجراء 
و  یزمالیو سـاختمان سوسـ یاتـوده دموكراسـیدن بـه یبخشـتحقـق یت ملنجا
 در كشور ما.  یزمكمون

 یسوگوار" فهدق با لن سراسر خیارت  و در ب ،در حزب یتیالعفه ب یاسیدفتر س

ده و ینامـه تحقـق بخشـتیوصـه من زد تا بـدا "میل كنیتبد یرا به اعمال انقالب
ارت  و خلق مراسـم  ،نام حزبه كه ب -حزب ر اولیدب- ق له دوآن رایسوگند رف

نـه برگـزار یدان بادیـدر م ۵۴6۴سـپتامبر  ۴ر كه در یكب هوشی مینبود مرگ ادی
 راء درآورد: جاه ب ،اد كردی ،شده بود

مصـممانه بـا  ،میرا برافرشـته نگهـدار یپـرچم اسـتقالل ملـ یحیبطور صح -"
از شـمال  ،مییرا آزاد نمـا جنـوب ،میروز شویمبارزه كرده تا پ ییامریکان یمتجاوز
 هوشـی مـینصـدر  یقلب یهاورزآتمام ه تا ب ،میكشور را متحد گردان ،میدفاع كن

 م. یتحقق بخش

و  یسـتیالیل سوسیاصـ یهـاآلدهیـتحقق بـه ا به خاطرمبارزه ه رو بیبا تمام ن -
بهبـود وضـع  یكارگر و خلق ما بـرا ۀقبطه كه او ب یهرا ،میادامه ده یستیكمون
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 هنان نشان داد. یمهم یخوشبختكشور و 

حـزب همچـون  یهمبسـتگو حـدت م تـا از ویكار اندازه برا  خود یروین متما -
ده و حـزب را یت بخشـیقوتآنرا  یمبارزات یروین ،ان حفاظت نمودهمردمک چشم

ت كامـل یـموقع لهیوسـنیم تا بدیكن تبدیل یصفوف وحدت مل یمركز ۀسته به
 م. یین نمایتنام را تضمیو خلق و گركار ۀطبق یامر انقالب

 ،نهفتـه بـود هوشی مـینرا كه در وجود صدر  یستیونالیاحساسات پاك انترناس -
 یت وحدت مجدد و همبسـتگیجاد و تقویبا تمام وجود در جهت ا ،میده ردپرو

 یزمونالیو انترناسـ یـزمنیلنـیزمو احزاب برادر بر اساس ماركس یزمالیاردوگاه سوس
ن یهند و چـ یهان خلقیب را یو دوست یوند همبستگیپ ،میینما كوش  یپرولتر
م و یینمـا یبانیهـا پشـتخلـق یمان از جنب  انقالبـ یروین مبا تما .میت كنیتقو

 یزمالیسوسـ و یاسـركودم یاستقالل ملـ ،صلح به خاطر یفعاالنه در مبارزه جهان
 م. یشركت ورز

ل یاز خصـا ،میریمشق بگسرسبک كار او  ه ویمان از روح یدر تمام طول زندگ -
م تـا یده شـویآبد ،مینهراس یها و قربانیاز سخت ،مییت نماظفاح یانقالب هبرجست
ق صـدر یال دشاگررفیق و  گردیده،ن صادق حزب و خلق ال به مبارزیم تبدیبتوان

سرمشـق  یتمام جوانان ما از نمونـه و ،خلق ما م. باشد كه تماباشیم هوشی مین
ن حـاكم ینـو یانسانه له بیوسنیارتقا داده تا بد یسطح باالتره گرفته و خود را ب

ــر سرن ــهیشــت كشــور خــووب ــو یا  و جامع ــرچم  یانســان ،مین شــوین كــه پ

 "ن ننهد.یزم بر یینها را تا كسب هدف هوشی مینر صدر یذناپشکست

نشسـت  -سـوم یارذخلق )دوره قـانون گـ یمجلس شورا ۵۴6۴سپتامبر  ۹۹در 
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ق تـون یـاتفـاق اراء رفه ار كرده و بذرا برگ هوشی مینادبود صدر ی ۀپنجم( جلس
 (Nguyen Luong Bang) کانـبن لونگ یو نگو (Ton Duc Thang)دوك تانگ 

 دموكراتیـک یجمهـور ،س جمهـورییـس جمهور و معاون رییر یبه سمت ها را
 تنام انتخاب نمود. یو

چهـل سـال  یهاسنت ۀو ادام ظارت  و خلق ما مصمم اند كه حف ،سراسر حزب
كار صـدر سبک ه ویروح ،مشق گرفتن از نظراتسر ،حزب خود یمبارزه و قهرمان
ل خـود یده خصـاوب یپرستهنیمرت یهمت و غ یحد اعال یكه دارا هوشی مین
ه تجـاوز یـانه را علپرسـتهنیمها مبـارزه ها و كمبوده بر ضعفبلغرا رشد داده با 

 رسانند.  یینها یروزیبه پ ،یستیلایانقالب سوس ین برایو همچن امریکا

 

ساله امریکا در ویتنام بود که ارتش امریکا با  ۳۹پایان جنگ  ۳۶۹۱اپریل  ۱۳
که فرار کارمندان شد. تصویر باال  نشینیعقبسرافکندگی مجبور به 

های جنگ دهد از مشهورترین صحنهسی.آی.ای از سایگون را نشان می
  شکست مفتضح امریکا بدل گشت. نمادویتنام است که به 
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 یجمعبند

 

چهـل سـال  یدر طـ .گـذردیچهل سال از عمر حزب ما مـ ۵۴7۱ فبروری ۹در 
ا و كشور ما انجام گرفته است. حزب و خلـق یدر تمام دن یمیرات عظییگذشته تغ

 غویـر یـست سال قبل خلق ما در زیا برومند شده است. تین یمیما با سرعت عظ
 د.یگذرانیرا م یارببس مشقت یزندگ هاودالیم و فزیالیامپر

 یفرانسو هایامپریالیستله یوسه نام بتیبا اشغال و"گفت:  هوشی میندنت یزیپر
 ن كشوریوطن شده بود. سرزمیب ۀک مستعمره و خلق ما بردیه ل بیتبد كشور ما
س حـزب مـا یشد. قبـل از تاسـیمال ملگد نیخون یدشمن یهار چکمهیما در ز
چگونه یآمد كه هینظر مه ن بیز بر كشور ما حکمفرما بود و چنیانگغم یسرنوشت

ز و محبـوب یـق عزیدر راس آن رف و حزب ما [۵۱]".ی از آن وجود نداردراه خروج
جـود و خـرود ی پرافتخـار و پرخلق ما راه مبه طبقه كارگر و تما هوشی مین
دشـوار خلـق مـا و  قهرمانانـه و یانقالب ۀمبارز یجار پا برحزب ما رهب ؛نشان داد

ل یـنها بدان دلیباشد. ایانقالب در كشور ما م یهایروزیپ ۀمه ۀتنها سازماندهند
 تحقق بخشد:  نیریز یما توانست به نکات اساس حزباست كه 

                                           
 .حزب تاسیس سالگرد امینسی مناسبت به سخنرانی [۵۱]
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نده مواضع طبقـه كـارگر بـوده، نسـبت بـه یحزب ما همواره و بطور قاطع نماـ ۵
 یـزمنیلن -یزمتوانست ماركسـ ،وفادار مانده قایقه كارگر و ملت عمطب یهاخواست

و  یق مشـیـن طریـمشخص كشور ما بکار بنـدد و از ا شرایطرا بطور خالق در 
گـر ید یروزیـبـه پ یایروزیتنام را از پین اتخاذ نموده و انقالب ویراست یتاسیس

 سوق دهد. 

شـات یو گرا یبـورژواز یسـتیرفرم تشایراگه یر علیناپذطور وقفهه حزب ما بـ ۹
ه یـن علیحزب ما همچنـ .دومبارزه نم یدر جنب  مل یبورژوازانه خردهیماجراجو

 "چـپ"انات راست و یه جریعل یها در جنب  كارگرستیترتسک "چپ"انحرافات 
 یهـااست حـزب بازتـاب خواسـتیو س ی. مشدومبارزه نم یدر حزب در هر زمان

یـن است. از اآنها كامال برخوردار  یبانیع خلق بوده و از پشتیوس یهاتوده یاساس
د و ریـدست گه تاسر كشور بی انقالب را در سرجهت بود كه حزب توانست رهبر

 م گذارد. یرا عق یصب رهبرغ یبرا یبورژواز یهاتمام تالد

شور كک ی رن مطلب را داد كه دین فهم اابه حزب ما امک یزمنیلن -مزیماركسـ ۹
 ،ایتـوده یملـ -دموكراتیـکنان نه فقط در انقـالب امثل كشور ما دهق یفالحت

ل یرا تشک یقابل توجه یانقالب یرویهم ن یستیالین در انقالب سوسیبلکه همچن
هند. در دیل میعمده انقالب را تشک یرویدهند. دهقانان مشتركا با كارگران نیم
طــور ه بــ راحــزب مــا مسـئله دهقانــان  یبــالمراحــل مختلــف جنـب  انق یطـ
ح حل نمود و حلقه اتحاد كارگران و دهقانان را یو بطور صح یبررس یانبهاجهمه

فقـط " كـه حزب ما ثابـت نمـود یک انقالبیپراتر محکم نمود. یناپذطور وقفهه ب
ضـد  یهـارویطبقه كـارگر قـادر اسـت ن یبلوك كارگران و دهقانان تحت رهبر

حمتکشـان را ز ۀحکومـت تـود ،و كامل سرنگون نمـوده یطور قطعه انقالب را ب
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را انجـام  یملـ -دموكراتیـکانقـالب  یخیتار وظایف ،و مستحکم نموده رمستق

 [۵6]"ادامه دهد. یستیالینرا در جهت انقالب سوسآداده و 

را در  یو مترقـ پرستهنیم یروهایحزب ما در هر مرحله از انقالب توانست نـ ۴
دهقانـان اسـتوار ن كـارگران و یع كه بر اساس اتحاد بیوس یمتحد مل ۀک جبهی

ق وحـدت عمـل یـطر نید. و از ایمتحد نما ،قرار داشت یو یبوده و تحت رهبر
و  ینشـاندگان ودسـت و مزیالیـامپر ،ه دشـمن مشـتركیـمبارزه عل یرا برا اآنه

ل و ینمـود. در پروسـه تشـکیر مـیپـذجبهه را امکـان ۀبرنام بهدن یتحقق بخش
 .را انجـام داد یاانـهگمبـارزه دونقطع یحزب ما ال یبخ  ملیجبهه آزادم یتحک
 یروهـایردآوردن نگـضـرورت ه كه بـ یانظرانهو كوته یستی  سکتاریه گرایعل
كـه خواهـان  یشـیه گرایداد و علیكه امکان دارد كم بها م نجاآ تا ،شتریچه بهر

  ین گـرایانمود. یم یرا نف یااتحاد بدون اصول در جبهه بوده و هرگونه مبارزه
اسـاس  یعنـی -كـارگران و دهقانـان كنندۀ حزب و نق یرهبر د نق یكوشیم

 ورد. آن ییرا پا یمل -جبهه متحد

مقاومت در برابـر  یو دشمن خلق حزب ما برا یه دشمن طبقاتیدر مبارزه عل -۱
ع خلـق یوس یهاتودهحزب ما متوسل شد.  یه سالح قهر انقالبب یانقالبضد قهر
ده و ورا احراز نم یاتودهنکه قدرت یتا ا :نمودز یتجه یام و جنگ انقالبیق یارا بر

نمـود تـا مرحله به اوضاع مشخص كشور تکیـه مـیحزب در هر د. یآنرا حفظ نما
ق حـزب ین طریاتعیین نماید، از را ترین اشکال در مبارزۀ انقالبی اینکه مشخص
نکـه دشـمن را یخت تـا ایآمباهم در یاطرز ماهرانهه را ب یو نظام یاسیمبارزه س

                                           
 .داد نشان را هاخلق رهایی راه برواكت كبیر انقالب: مین هوشی [۵6]
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مـنظم،  یها)واحـد یه دسـته بنـدد. حزب بیل آینا یروزیپه سرنگون نموده و ب
ا دفــاع از خــود( در ارتــ  مســلح یــ ینزایپــارت یهاو واحــد یمحلــ یهــااحــدو
جنگنـده مسـلح و  یروهـایداشت. نیمبذول م یتوجه خاص یاتودهبخ  یآزاد
در درون جبهـه  یاسـیس یهـاسازمان -یعنی) هاتوده یاسیس یروهاین نیهمچن
 یسـرنگون یبـرا ،یو مبارزه نظام یاسین مبارزه سیب یارابطه فشرده (یمتحد مل
 آوردند.  به وجود ینه دشمنهرگو

 یحـزب مـا همـواره بـرا ،دوكسـب نمـ راکبار قـدرت یخلق ما  هنکیبعد از ا -6
د ضد انقـالب را سـركوب یكوشیکسو مید. حزب از یت آن كوشیاستحکام و تقو

مقاومـت در برابـر تجـاوز  یرا بـرا هـاتوده ،ت را برقرار نمـودهینظم و امن ،كرده
تحقق بخشـد، از  یبه استقالل و وحدت مل ده وونم یهدز و سازمانیتجه یخارج
را  هـاتوده ،دهیخلق تکامـل بخشـ دموكراتیکحقوق ه د تا بیكوشیگر مید یسو
سرشـار از  یاهیـا روحبـ یو فرهنگـ یرشد اقتصـاد ،نیون یساختمان زندگ یبرا
خلـق  یزندگ شرایطبهبود  ین مدام براید. همچنیز نمایماده و تجهآ یپرستهنیم
  د.یكوشیم

خلق باشـد كـه  دموكراتیکدیکتاتوری  باید نظر است كه این قدرت ینحزب بر ا
 یمل -کیكرتوانقالب دم ۀكارگران و دهقان در مرحل یکتاتورید یخیتار وظایف
ا در مرحلـه گـذار بـه یـپرولتار یکتـاتورید یخیتـار وظـایفن یو همچن یاتوده

 دهد. یرا انجام م یزمو كمون سوسیالیزم

آن  یروزیـباشـد، پیم یاز انقالب جهان یریناپذکیکتفتنام بخ  یانقالب و ـ7
جنـب   یهـابرادر، بـدون كمـک یستیالیسوس یهاركارانه كشوبدون كمک فدا

، صـلح و یآزاد یجنـب  بـرا یهاو بدون كمک یالمللنیب یگرركا یستیكمون
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بــاال حــزب مــا بطــور ل یــر دالدر جهــان، قابــل تصــور نبــود. بنــاب دموكراســی
 د. یكوشیم یالمللنیب یگت همبستیتقو یر برایاپذنیخستگ

در كشـور و جنـب   ین جنب  انقالبیوند بیجهت كه حزب ما بر پ در واقع از آن
 یهاطبقه كارگر در كشور یو باالخره جنب  انقالب رگر در جهانطبقه كا یانقالب
كـ  سـتم یهـابخ  خلـقیداو جنب  آز تنامیدر حال حمله به و یستیالیرامپ
د كـه یـنما بكس یشمارین بیجهت كه توانست متحد ز از آنیداشت و ن یآگاه
جنب   در یدند، سهم سزاواریبدو بخش یروزیاحراز پ یبرا ینیرو و جسارت نوین

 ادا نمود.  یجهان یانقالب

خ یتـار ،هوشی مـینق یحزب رف ،ت حزب مایسال فعال لچه خیبطور خالصه: تار
ت یـلاخ فعیخچـه؛ تـارین تاریـا ،یو سلحشـور یراست مملو از فـداكا یندرخشا
باشد كـه خلـق مـا را در مبـارزه یتنام میطبقه كارگر و یجنگ دآهنگ و ستا یپ
انقـالب مـاه  ،نموده یرهبر جاپاننشانده طرفدار ها و حکومت دستجاپانیه یعل

ن دولـت یاولـ- تنامیو موكراتیکد ی  برده و جمهوریپه روزمندانه بیرا پ اگست
جنـگ مقاومـت  ،پـا سـاخت هبـ را -یاآسـ یقدر جنوب شـر یاتودهک یكراتودم
سـرمنزل ه روزمندانـه بـیو آنـرا پ یرهبـر یه استعمارگران فرانسویرا عل یطوالن
را در شمال انجام داد و آنرا بـه  یاتوده یمل -کیكراتود، انقالب دمیرسانمقصود 

تمام خلق مـا را در مبـارزه  ید و در زمان كنونیگردان یمنته یستیالیانقالب سوس
مال و متحـد جنوب، دفـاع از شـ یآزاد به خاطر امریکاه تجاوز یانه علپرستهنیم

 د. ینمایم یباره كشور رهبرز دویآمنمودن مسالمت

هن ینکه میشواز مرگ رفتند تا ایپه كه ب یانپرستهنیمو  هاستیكمونار بودند یبس
خود را در راه اهداف مقدس حـزب فـدا  جان یشماریب مبارزانبماند.  دازآ یپدر
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 .گرفـتیرا مـ یو یگـر جـایافتـاد مبـارز دیمـ یكه از پـا ینمودند. هر مبارز
جـان ه مخـاطرات و موانـع را بـ ،نمودنـدیحملـه مـمـوج ه هموطنان ما موج بـ

 را برپا دارند. یتنام امروزینکه ویدند، تا ایخریم

موانع ماست پر از  ی  پایكه هنوز پ یاهم. اما ریكرد یاست كه ما ط ین راهیا
هم د خلق را بـازیباار ماست. حزب ما ظدر انت ین و دشواریسنگ وظایفشد. بایم

ن ژانـدارم یـ، اامریکـا مزیالیـن امپریبر متجـاوز یینها یروزیپ به خاطردر مبارزه 
د. یـنما یهبـرر ت، رایتنـام و تمـام بشـرین دشمن مشترك خلق ویا ،یالمللنیب

 سوسـیالیزمتنام را در راه سـاختمان یكارگر و خلق و ۀد طبقین حزب ما بایهمچن
 ،یدارهیبدون گـذار از مرحلـه تکامـل سـرما ،ماندهو عقب زراعتیشور كک ی در
جـو، صلح یتنامیان ون اساس تمام خلق را در ساختمید. حزب ما بر اینما یرهبر

   د.ینمایت مین هداشکوفاک و یكراتودم ؛متحد، مستقل

جنگنده مسلح ما و مجموع خلق صـفو   یروهای، تمام نمبارزانبگذار تمام 

 ند. یتر متحد نماهم فشردهر از اعتماد و افتخار خود را بازسرشا

 هم بشکفد. ما باز یمل ۀجستو سنن بر یانقالب یار قهرمانبگذ

م و یز را فـدا كنـیـهمـه چ ،مییـرون آیـشات سر بلند بیمام آزمابگذار از ت

م و پرچم ظفرنگون ین حزب تحقق بخشیاست راستیو س یمصممانه به مش

 م. یارهدبرافراشته نگ یینها یروزیتا پ را هوشی مینصدر 

 انیپا
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 نیروهای ،۳۶۹۱ اپریل ۱۳ تاریخ به امریکا، مفتضحانه شکست تعقیب به
 اتحاد ریخته فرو جنوب پوشالی حکومت. شدند سایگون وارد کمونیست

 .یافت تحقق جنوبی و شمالی ویتنام
 

 
 

 و ایاسطوره قهرمان مین، هوشی یاران نزدیکترین از جیاپ، نگوین وو جنرال
 و جاپان فرانسه، علیه چریکی هایجنگ که بود ویتنام نظامی متفکر مغز

 .رسانید پیروزی به نموده رهبری را امریکا
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که جنایات امریکا و مزدورانش باال عکس 

در ویتنام جنوبی را به جهانیان برمال 
نگوك »است که  ۳۶۹۱ساخت، از سال 

مزدور سایگون را در رئیس پلیس « لوآن
حال اعدام بدون محاکمه یک ویتنامی به 

نیست به نمایش کموجرم کمک به نیروهای 
 گذارد.می

 
 

 نام با که سربازی زن زوان تی نگوین
 پیدا شهرت ویتنام شمال ارتش زن قهرمان

 .(۳۶۹۶ فوک، گوانگ. )کرد
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کنند تا های جنگی را به بحر پرتاب میامریکاییان تجهیزات اضافی کشتی

 امریکا ذلتبار فرارکارمندان شان از ویتنام مهیا سازند. جای کافی برای فرار 
 هزار۱۱ نتیجه در که بود امریکا تاریخ در نظامی شکست بزرگترین ویتنام از

 .داد کشته

 

 

 

 

 

 

 

مردم و نیروهای 
مترقی امریکا 

بزرگترین جنبش 
ضدجنگ را راه 
انداخته در کنار 
مردم ویتنام قرار 

 گرفتند.
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 طول در که هاییبمب مجموع از بیشتر) بمب تن میلیون ۱ از بیش هاامریکایی
 بسنده این به و ریختند ویتنام مردم سر بر( رفت کار به جهانی دوم جنگ
" نارنجی عامل" به موسوم کیمیاوی ماده لیتر میلیونها استفاده از با نکرده

اما نیم میلیون نیروی  .گردیدند ویتنامی میلیون سه از بیش شدن کشته باعث
های مصمم را درهم امریکایی و بزرگترین جنایات نتوانست روحیه کمونیست

 شکند.
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 دون رهبر بزرگ خلق چینهوشی مین با مائوتسه

 

 
میدان اعدام خود را ، نگوین وان ترویکارگر انقالبی  ۳۶۹۱بر واكت ۳۱ر د

 باد زنده و خان نگوین بر مرگ»با شعار  هانقالبی نمود ۀتبدیل به محكم
 .زبون ساختشان را  نشاندگانمتجاوزین و دست «!مین هوشی
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